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 Dia de acidentes
A terça-feira foi de vários acidentes de trânsito em Cascavel. No Bairro Coqueiral, dois acidentes 
deixaram quatro pessoas feridas, inclusive uma criança de oito anos e uma adolescente de 14. E, 

na marginal da BR-277, uma carreta perdeu o freio e bateu em um guincho da Ecocataratas e mais 
um veículo que realiza a pintura da via. Dois funcionários da concessionária ficaram feridos. 

l Pág. 12

 A queda drástica nas vendas nos shoppings de importados em Cascavel preocupa os 
comerciantes, que aguardam ansiosos pelo Dia das Crianças. Além da crise econômica, a 

instabilidade cambial prejudica até na renovação dos estoques. 

 Vendas despencam 
e camelôs “rezam”

pelo Dia das Crianças 
l Pág. 5
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06/09 - 00h11

Fases da lua
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30/08 - 07h38

h
28 14 h

h
28 16
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h
h

22 11 h
h

25 11

QuintaQuinta

Cheia
14/09 - 01h35

Amazônia, meu amor

Sol

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor http://lcamorim.blogspot.com.br 

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

03 04 07 09 15 21 23 
concurso: 0194

10 12 19 34 42 45

concurso: 1979

concurso: 1375

19 22 39 46 47 59
concurso: 2182

concurso: 5057

31 33 58 59 68

concurso: 5417

29.415
73.151
82.264
24.042
29.365

JANEIRO

ITUANO/SP

concurso: 1858

02 03 04 07 08 09 11 13 
15 17 18 20 21 22 25

concurso: 1999

12 15 18 20 26 33 35 
39 45 47 54 61 63 64

 66 76 77 84 85 91

07 28 30 37 45 49 

08 15 44 54 55 59 60 

O incêndio na Amazônia é uma coisa terrível, não só para o 
Brasil como para todo o mundo. Sabemos que todo aquele verde e 
aquela água doce são as “reservas naturais” de vida desse nosso 
planeta azul que insistimos em destruir e precisamos, sim, protegê-
-los. Teremos logo muito mais desertos no mundo. E o ser humano 
não sobrevive sem água, sem oxigênio. Há que lutarmos para que 
ela não desapareça.

Mas isso que está ocorrendo atualmente, essa explosão 
de indignação com o que ocorre na grande área pulsante, essa 
constatação repentina de que “estão destruindo deliberadamente 
a Amazônia”, já se transformou em sensacionalismo, como já é 
hábito, na maioria das mídias. Tudo acaba sendo motivo para se 
fazer falatório e celeumas que não levam a nada. Fazem um auê 
e logo tudo fica esquecido. Falar só não resolve, é preciso agir. 
Pensar em soluções. 

As queimadas na Amazônia diminuíram, um pouco, nos últimos 
tempos, conforme reportagens e pesquisas publicadas nas décadas 
mais recentes, mas continuam ocorrendo. Não é um evento que 
eclodiu agora, o que não diminui sua gravidade nem a responsa-
bilidade de quem deveria zelar para que isso não acontecesse. 

A verdade é que está todo o mundo metendo o bedelho, defen-
dendo o verde, a água, o meio ambiente, mas o que interessa, mesmo, 
a todos que reivindicam o controle e a “proteção” da Amazônia é o que 
está abaixo do solo daquela região. São as riquezas que podem ser 
extraídas, e não só debaixo do solo, em cima também.

Infelizmente, nossos governantes têm sido relapsos no cuidado 
com a Amazônia, não cuidando dela como deve ser feito, não utilizando 
recursos que são enviados por outros países. Recursos que até podem 
ter vindo com segundas intenções, mas que poderiam ser usados em 
favor da Amazônia. Muito dinheiro é gasto com partidos políticos, com 
corrupção, mas para o meio ambiente não há recursos, como também 
para a educação, para a saúde, para a segurança etc.

Precisamos parar de falar e nos levantar para cobrar que os 
responsáveis façam o seu trabalho, que é cuidar da Amazônia. Vejo 
a repercussão na mídia internacional e fico muito triste. Ninguém 
está tratando do assunto com seriedade, sempre há algum inte-
resse por detrás. 

 Presidente do 
Banco Central 
(BC), Roberto 

Campos Neto diz 
que a atividade econômica 
pode ter crescido ligeira-

mente no segundo trimestre 
deste ano. E revela otimismo 

com a liberação de saques 
das contas ativas de FGTS a 

partir do mês que vem. 

MARCELO CAMARGO AGÊNCIA BRASIL

 “Com base nos dados 
disponíveis, estimamos 
que o PIB tenha ficado 

estável ou crescido 
ligeiramente. Para 

os trimestres seguintes, 
esperamos alguma aceleração, 

que deve ser reforçada pelo 
efeito da liberação de recursos 

do FGTS e PIS-Pasep”. 
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Mais tempo aos inadimplentes
O vereador Pedro Sampaio (PSDB) solicitou ao Executivo 

municipal que analise a possibilidade de ampliar o prazo para 
o Programa de Refinanciamento Fiscal, o Refic, que se encerra 
nesta sexta-feira (30). A sugestão é que, por decreto ou projeto 
de lei encaminhado ao Legislativo, o prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) prorrogue o prazo, dando mais tempo para os devedores, 

que poderiam até usar o 13º salário para acertar as dívidas com o 
Paço. “Muitas pessoas me procuraram alegando que precisariam 

de mais tempo e que poderiam usar o 13º, pago em novembro e 
dezembro, para fazer o Refic”, argumenta Sampaio. 

Exército do PSB 
Os grupos políticos estão em busca de uma legião apoiadores e 
principalmente candidatos dispostos a se lançar para o pleito de 

2020. O empresário Marcus Vinícius reuniu adeptos para convidá-los 
para pré-candidatura. Entre os já conhecidos no encontro estavam 

Cidão da Telepar, Pastor Edson e Luiz Carlos Marcon.

 Após terceirizar o ser-
viço de zeladoria, o Execu-
tivo de Cascavel pretende 
avançar no processo e na 
contratação de empresas 
para o fornecimento de mão 
de obra em outros setores. 
“É um caminho sem volta. O 
Município tem que cuidar do 
que é atribuição dele, saúde 
e educação. As outras áreas 
temos interesse de repassar 
para a iniciativa privada, desa-
fogando o limite prudencial. 
Com isso, conseguimos fazer 
um serviço melhor”, afirma o 
secretário de Planejamento e 
Gestão, Edson Zorek.

Com 8 mil servidores 
públicos, a prefeitura tenta 
ao máximo evitar a elevação 
dos gastos com pessoal 
devido aos limites impos-
tos pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. 

No início do ano, para 
a contratação de 500 zela-
dores, a prefeitura preci-
sou extinguir a função. No 
entanto, mais de mil ser-
vidores continuam desem-
penhando a atividade com 
o vínculo por meio de con-
curso público. Aos poucos, 
os terceirizados devem 
ocupar integralmente a 
função e os concursados 
serão remanejados entre 
as secretarias. 

Estão previstas novas 
contratações de zeladoras 
para atender as escolas 
municipais, em um novo 
cer tame em fase de ela-
boração. Além disso, a 
prefeitura pretende tercei-
rizar também o serviço de 

Depois do 
canudinho...
O vereador Serginho Ribeiro 
(PDT) pediu ao prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) 
que proíba a compra de 
alimentos calóricos para 
os estudantes das escolas 
municipais. 

Hora de se mexer
A Comissão Permanente 
de Educação está em busca 
de respostas a respeito do 
atraso no repasse de verbas 
para a construção do Cmei 
Nadir Zaffari e do Cmei 
Sueli Maria Cozer Bloot. 
Os vereadores enviaram 
pedido de explicações 
endereçado ao professor 
Carlos Alberto Decotelli, 
presidente do FNDE. Os 
deputados federais eleitos 
com votos na cidade 
também receberam pedido 
de providências para que se 
mexam e vejam o que está 
acontecendo.

Demandas do oeste
O governo do Estado realiza 
audiência do PPA (Plano 
Plurianual) de 2020 a 2023 
nesta quinta-feira, às 9h, na 
Amop. Na oportunidade, 
serão ouvidas dos próprios 

moradores as demandas 
existentes na cidade e na 
região oeste. As prioridades 
vão ser inseridas no 
planejamento do Estado. 
Ontem, o vereador Pedro 
Sampaio pediu que o 
governador Ratinho Júnior 
(PSD) inclua no PPA o projeto 
e a obra do novo Trevo 
Cataratas.

Corte de licenças
Sobre os cortes de licenças-
prêmio pela administração 
pública em casos de doenças 
que passam de 180 dias - e 
90 dias no caso de quem se 
afasta para cuidar de cônjuge 
-, segunda-feira, às 14h, foram 
convocados a comparecer 
no plenarinho da Câmara 
representantes do Executivo 
municipal e do Sindicato dos 
Servidores Municipais de 
Cascavel. A reunião envolverá 
parlamentares favoráveis à 
mudança na lei.

No seu quadrado!
Teve mudanças nas comissões 
permanentes da Câmara: 
Romulo Quintino saiu da 
Comissão de Saúde e ficará 
na de Finanças. Já o vereador 
Roberto Parra (MDB) foi para a 
Comissão de Saúde. 

Terceirização de mão 
de obra avançará 

Iluminação
O Município estuda a terceirização da manutenção da ilu-
minação pública, no entanto, todos os aspectos são analisa-
dos. Uma PPP (Parceria Público-Privada) não está descartada. 
“Houve dificuldade de concretizar a ação, conforme experiências 
de outras cidades. A terceirização talvez seja necessária, mas 
estamos estudando o melhor caminho. Tem que ter uma análise 
aprofundada, pois a máquina pública é grande. Não temos o 
direito de errar”, diz o secretário de Planejamento, Edson Zorek.

atendimento - recepcionis-
tas - das USF (Unidades de 
Saúde da Família), repas-
sando os servidores atuais 
para a mesma função no 
Paço. O passo seguinte 
será na Assistência Social: 
serão contratados cuida-
dores sociais por meio de 
empresa, pagando por hora. 
São profissionais que acom-
panham idosos e crianças 
- em casa e nos hospitais 
- com a devida autorização 
do Município. 

A zeladoria da Assistên-
cia Social, bem como as 
recepções dos Centros de 
Referência, também serão 
terceirizadas. “Tudo ocor-
rerá de forma gradativa e 
planejada - a médio e longo 
prazo -, trazendo resulta-
dos significativos para as 
próximas administrações”, 
reforça Zorek. 

O Território Cidadão 
também tende a receber 
serviços terceirizados, em 
vez de equipes próprias das 
secretarias envolvidas nas 
ações. Haverá o credencia-
mento de profissionais para 
que possam desempenhar 
de maneira contínua ativida-
des de cultura, educação e 
saúde - por meio de oficinas, 
atividades esportivas, orien-
tação de higiene. O foco será 
o trabalho preventivo. 

O novo terminal do Aero-
por to Municipal também 
entrará no pacote de tercei-
rizações, com empresa para 
gerir o espaço e administrar 
as salas comerciais. 
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 Ainda faltam quase 50 dias 
para o Dia da Criança, mas a data 
é aguardada com ansiedade por 
quem vive do comércio, especial-
mente artigos impor tados como 
brinquedos e utilidades domés-
ticas, mais conhecidos por aqui 
como camelôs. A instabilidade 
cambial e a retração da econo-
mia têm deixado as lojas quase 
vazias em Cascavel. 

Para a comerciante Linda 
Domingues Ferreira, comprar em 
São Paulo compensa mais do que 
ir buscar mercadoria no Paraguai. 
“O dólar muda muito, às vezes nós 
saímos de Cascavel e chegamos 
ao Paraguai e a cotação já está 
diferente, então comprar em ter-
ritório nacional fica mais barato”.

Com vendas fracas, camelôs 
aguardam o Dia das Crianças

De qualquer forma, fazer esto-
que está longe dos planos dos 
comerciantes, pelo menos por 
enquanto. “O movimento está 
muito fraco. Dependendo do dia, 
passam pela loja 40 pessoas, mas 
nem metade chega a comprar”.

De acordo com ela, as compras 
para o Dia das Crianças (12 de outu-
bro) serão feitas mais perto da data.

Caso da comerciante Elizabete 
Slompo. “Para agosto nós temos 
uma boa quantidade de produtos em 
estoque, no mês que vem preten-
demos comprar pensando na data 
comemorativa”. Para ela, ainda é 
mais viável comprar no Paraguai. 

O representante da Associa-
ção Comercial Cristo Redentor (na 
Avenida Carlos Gomes), Marcio de 

Paula, explica que os comerciantes 
estão trabalhando com os produtos 
que têm. “Nossas vendas caíram 
40% do ano passado para cá. Fica-
mos no aguardo de datas comemo-
rativas para aumentar as vendas”. 

O vendedor Rodrigo Forte tam-
bém aposta no comércio do Dia 
das Crianças, quando ele espera 
vender pelo menos 50% a mais 
comparado com o restante do ano: 
“Segunda e terça-feira são os pio-
res dias da semana... em alguns 
dias, nós atendemos no máximo 
dez pessoas, mas nem todas 
compram. Geralmente aos fins de 
semana e em datas comemorati-
vas o movimento aumenta”. 

n Reportagem: Milena Lemes
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 Projeto de engenharia
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Alberto 

Soares de Andrade, o projeto de engenharia da obra de reforma dos casulos 
deve ficar pronto em 40 dias. “Nós já fizemos um projeto de adequação, agora 
estamos fazendo a parte de engenharia, verificando a engenharia hidráulica...”
O projeto está sendo executado pelo IEL (Instituto Eulvado Lodi). “Depois que 

os projetos estiverem prontos, nós vamos fechar o convênio com o governo do 
Estado [que é um dos parceiros], depois licitar a obra e então dar início aos tra-
balhos”, lista o secretário.  Segundo ele, a obra deve levar cerca de seis meses. 

“Em março de 2020 inaugura a obra”, prevê.  

 Aos poucos o aspecto de aban-
dono vai sendo transformado. Os 
Casulos Industriais do Bairro Cata-
ratas, instalados no Núcleo de 
Produção Industrial, que estavam 
abandonados havia anos, voltaram 
à pauta pública. 

De acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, João 
Alberto Soares de Andrade, o local 
vai se chamar VilaTec, um espaço 
que irá abrigar de 150 a 200 star-
tups de inovação com a missão de 
acelerar o crescimento das empre-
sas. “Aquilo [os casulos] gerava 
pouco resultado para o Município 
porque a gente conseguia abrigar 
oito ou nove empresas que não 
geravam emprego nem renda. A 
ideia é gerar benefício para toda a 
sociedade e trazer recursos para o 
Município”, adianta. 

Em maio, a repor tagem do 
Jornal HojeNews conversou com 
Jocileia Crescencio, que mora 
em um lote que faz divisa com o 
espaço público. Na época, Jocileia 
contou que sentia medo de deixar 
a casa com as janelas e portas 
abertas, pois ratazanas já haviam 
entrado na casa dela.

Esta semana a equipe voltou 
ao local e a situação encontrada é 
bem diferente. O mato foi retirado 
e, aos poucos, os casulos perdem 
o aspecto de abandono. “Uma 
equipe da prefeitura levou aproxi-
madamente uma semana para lim-
par tudo. Agora está bem melhor, 
não tem mais tantos mosquitos 
como antes nem ratazanas e nós 
nos sentimos mais confortáveis 
para deixar as janelas abertas”, 
comemora Jocileia. 

Casulos industriais 
vão abrigar startups 

O secretário explica que a lim-
peza faz par te das ações que 
antecedem a reforma: “Estamos 
fazendo a sinalização da obra. Um 
projeto dessa amplitude demanda 
um pouco de tempo”.

ANTES E DEPOIS: 
limpeza antecede o início 

das obras no local
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 Apesar dos seguidos alertas, 
somente agora, com a estiagem e 
a baixa vazão da água, é que os 
vereadores de Cascavel se deram 
conta do assoreamento do Lago 
Municipal de Cascavel. Os bol-
sões de areia e terra acumulados 
no principal cartão-postal da cidade 
foram mostrados na tribuna por 
Celso Dal Molin (PL), voz solitária 
que há mais de dois anos tenta 
alertar a todos sobre a situação. 
“Há quanto tempo estamos falando 
dessa situação? Fizeram com que 
acreditássemos que estava tudo 
certo com o Lago. Primeiro fizeram 
um desassoreamento - que foi uma 
maquiagem e colocaram placas 
no vertedouro para elevar o nível 
da água - tudo foi desmascarado 
agora”, disse o parlamentar.

A água do Lago Municipal vem 
sendo usada pela Sanepar para 
abastecer as moradias desde que 
um laudo comprovou a contamina-
ção do Rio Saltinho e teve a capta-
ção suspensa, por recomendação 
do Ministério da Saúde. 

Dal Molin cobra ações em favor 
da preservação do manancial de 
abastecimento público. Uma legis-
lação com políticas municipais a 
cur to, médio e longo prazos foi 
aprovada, mas está apenas no 
papel. “O Lago está assoreado e 
há um risco grande de ficarmos 
sem água no futuro: 65% da água 
usada para abastecimento em Cas-
cavel sai do Rio Cascavel”, alerta.

A última intervenção no Lago 
para desassoreaemnto aconte-
ceu em 2011, com gasto de R$ 
2 milhões. 

Para alguns vereadores, na 
época, deveriam ter baixado o nível 

Câmara se assusta com
assoreamento do Lago

BANCOS de terra evidenciam o assoreamento do Lago

da água para verificar a eficiência 
do serviço. “É uma imagem assus-
tadora. É uma tragédia anunciada. 
Deveriam ter feito essa verifica-
ção na época da retirada do lodo”, 
critica o vereador Jaime Vasatta 
(Podemos).

A cobrança é por alguma ação 
por parte da prefeitura, da Sane-
par e do IAP (Instituto Ambiental 
do Paraná), com provocação da 
Câmara de Vereadores. 

Foi questionado ainda interes-
ses divergentes da atual presi-
dente do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente atual diretora da 
Sanepar, Rita Camana. “Quem 
deveria fiscalizar integra a Sane-
par”, alerta Dal Molin.

NOVO CONTRATO
A situação do Lago Municipal 

reforçou o apoio para discussão 
sobre o atual contrato com a Sane-
par, renovado em 2004 e que ter-
mina em 2024. O líder de Governo 
na Câmara, Romulo Quintino (PSC), 
lembrou que a empresa pública 
reduziu de 10 metros cúbicos para 
cinco na tarifa mínima, ferindo o 
acordo feito no Município, e cobrou 
atitudes. “A Sanepar nada de bra-
çada em Cascavel e no Paraná. A 
cobertura atual de saneamento é 
uma obrigação, e recebe muito 
bem para fazer isso. Aliás, está 
com a cober tura atrasada. Esta-
mos sentindo agora a ausência 
de obrigações da Sanepar: a 
situação do Lago é uma delas”, 
criticou Quintino. 
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 A uma semana e meia do maior 
evento cívico do País, já dá para arru-
mar o ritmo do pé ao som dos tam-
bores. Neste ano, o desfile popular 
em Cascavel terá um percurso dife-
rente: será no trecho da Avenida Bra-
sil entre a Rua Carlos de Carvalho 
e a Avenida Carlos Gomes. 

“Nós mudamos a rota pensando 
em quem assiste ao desfile e em 
quem desfila, porque o caminho 
anterior tinha subida e era cansa-
tivo”, explica uma das organizado-
ras do evento, Sônia Batistussi.

Nos anos anteriores, o desfile 
começava em frente à Paróquia 
Santo Antônio e terminava na Rua 

Desfile cívico terá 
novo percurso

Marechal Cândido Rondon.
Além disso, quem for prestigiar 

o desfile encontrará cadeiras, ten-
das e arquibancadas. 

Abertura Semana 
da Pátria 
A abertura da Semana da Pátria 
será neste domingo (1º), mas em 
horário diferente, às 15h, em ato 
na frente da frente da Catedral 
Nossa Senhora Aparecida. A 
mudança ocorreu após entendi-
mento entre a Secretaria Munici-
pal de Educação e os organizado-
res do Domingão no Calçadão. 

60 anos
O Colégio Estadual Wilson Joffre 
completa 60 anos e, para come-
morar, alunos e ex-alunos do colé-
gio farão parte do desfile cívico-
-militar de Sete de Setembro. De 
acordo com a direção, os egressos 
que tiverem interesse em desfilar 
devem entrar em contato pelo 
telefone (45) 3225-3838. 

Mais de 11 mil pessoas 
O Desfile Cívico de Sete de Setembro está sendo preparado em Cascavel há 

meses e promete ser ainda maior que o do ano passado. Até agora, 11.440 pes-
soas já estavam confirmadas para desfilar. De acordo com a Secretaria de Edu-

cação, ano passado 11,5 pessoas desfilaram.  Uma das organizadoras do evento, 
Sônia Maria Batistussi conta que 59 instituições farão parte do desfile, incluindo 
escolas municipais, colégios estaduais, faculdades, secretarias, entidades assis-

tenciais e, é claro, o Exército. Mas ainda dá tempo de fazer parte do desfile. Para 
mais informações, o contato de Sônia é (45) 4001-2854.

NO ANO passado, 65 instituições desfilaram 



09HOJE NEWSCASCAVEL, 28 DE AGOSTO DE 2019

Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br



Nana. Diogo ameaça Mário e exige que ele se afaste 
de Nana.

A DONA DO PEDAÇO
Régis se declara a Maria da Paz. Rock termina 

com Fabiana. Téo tenta se reaproximar de Jô. Jô dá 
dinheiro a Rael. Tonho alerta Jenifer por ficar com 
Rael. Gilda descobre que Amadeu esteve com Maria 
da Paz e discute com o marido. Linda sugere que Vivi 
também provoque ciúmes em Chiclete. Kim discute 
com Márcio. Agno fica feliz ao saber que Rock rompeu 
com Fabiana. Maria da Paz faz bolos com a ajuda de 
Marlene e Evelina. Rock tenta aconselhar Agno, que 
acaba aceitando as condições de Fabiana. Vivi marca 
com Abdias um encontro no estúdio. Paixão decide 
conhecer Rock e fica encantado ao ver Kim. Fabiana 
chantageia Jô para ficar com a fábrica de bolos.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Pendleton volta para a cidade e conversa com 

Ester. Devido a briga com Marcelo, Luisa quer ir 
embora do Campo de Férias com Poliana. Roger vê 
Carla com Guilherme e apoia a aproximação do casal. 
Waldisney ameaça Nadine. O CLP inicia seu projeto 
na escola Ruth Goulart e Débora fica com medo que 
os moradores da comunidade roubem os pertences 
do colégio. O Clubinho MaGaBeLo encontra uma pas-
sagem misteriosa na casa de Pendleton.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Luiz coloca seu carro a venda. Antonella conta 

sua história para Nina e pede para ela não contar nada 
a ninguém. Alícia renuncia o cargo de síndica e Meire 
desiste de sair do condomínio. Regina diz a Ofélio 
que ele não sairá mais sozinho com Manuela. Como 
um funcionário do estoque da confecção havia se 
demitido, Clara oferece a vaga para Luiz e ele aceita. 
Safira conversa com Berta e propõe uma sociedade 
numa nova confecção.

TOPÍSSIMA 
Paulo fica agoniado com a presença de Rafael. 

Zeca sai da casa de Bruno e se surpreende ao ver 
Vitor. Paulo despista Rafael e pega Jade. Bruno aceita 
Formiga em sua casa e Zeca leva Vitor para a dele-
gacia. No local combinado, André se encontra com 
Pedro para ele atirar no sequestrador após a troca 
da refém. Sophia descobre que Lara quer tirá-la da 
presidência. Disfarçado, Paulo Roberto chega ao local 
da troca. André se emociona ao ver Jade e manda o 
sequestrador entrega-la primeiro.

O RICO E LÁZARO 
Hananias diz que o Senhor falou com ele. O falso 

profeta avisa que os cativos hebreus devem se rebe-
lar. Zedequias conversa com os filhos e diz ter um 
plano infalível para se livrar de Joaquim. Joana vê 
Jeremias caminhando na direção do templo amarrada 
a um jugo de escravo. O profeta manda Hananias se 
calar. Sammu se apresenta à rainha Amitis. Chaim 
chega com Rabe-Sáris na Casa da Lua e avisa que se 
encontrará com seu outro filho. Enquanto trabalha na 
oficina, Asher se surpreende com a chegada de Zac. 

ÓRFÃOS DA TERRA 
Dalila vibra com a possibilidade de separar Jamil 

e Laila. Pressionada por Ester, Latifa oferece um jantar 
típico judeu para Bóris e Eva. Abner é demitido da casa 
de sucos. Dalila faz intriga de Jamil para Mágida. Hus-
sein conversa sobre Helena com Jamil. Camila pede 
para voltar ao Brasil, e Valéria decide acompanhá-la. 
Tereza se surpreende ao encontrar Norberto em sua 
casa. Sara tem um sangramento e Faruq aconselha 
Ali a levá-la para o hospital de Letícia. Bóris e Eva 
aprovam a comida de Latifa. Sara e Ali descobrem 
que terão gêmeos e se preocupam com a gravidez de 
risco. Mágida chega ao Instituto e Salma corre para 
os braços da mãe.

BOM SUCESSO 
Ramon deixa claro a Luan que não admite que ele 

faça Alice sofrer. Leo avisa a Ramon que Marie ficará 
hospedada em sua casa. Nana acusa Diogo de ter se 
aproveitado enquanto ela estava sob efeito de bebida. 
Waguinho é abordado por bandidos, que ordenam que 
o rapaz trabalhe para eles até o pagamento de uma 
dívida. Alice comenta com Luan que estranhou a volta 
de Waguinho à escola. Marcos apresenta o livro de 
Silvana à equipe da editora. Alice e Ramon fazem 
as pazes. Diogo flagra a proximidade entre Mário e 
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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- JOSÉ KOROPKA E MARCIA REGINA ALONSO
2- MARIO ALFONSO CUEVAS GAETE E PATRICIA JULIANA ANDREIS
3- DIEGO QUEIROZ DA SILVA E MAYARA KLEINHANS
4- LUCIANO PASQUALI E DAYSE PRAXEDES FIGUEIREDO
5- FLÁVIO CARLOS WINCK E GRAZIELE VIANA ZIENTARSKI
6- ODAIR SCAPINI COUTINHO JUNIOR E RAFAELA HOFFMEISTER DOS SANTOS
7- THIAGO GRIGINI PICHININI E KARINE DONATO
8- MARCIANO ROSSI MARIAN E GISELLI VITÓRIA DO ROZÁRIO
9- MATHEUS AUGUSTO KNIPHOFF DULCE E BIANCA CAROLINE PALACIO
10- SILVIO GUILLERMO AGUIRRE E LUCILA MAZUQUINI BOSSA
11- RAFAEL CARNIEL DA SILVA E ANA PAULA GOULART 

 Em Malhação, Filipe diz que mandará prender 
Rita e Tadeu, e Beto se assusta. Marquinhos monta 

um vídeo vexatório sobre Raíssa e divulga na internet. 
Rita se irrita com as acusações de Filipe. Lígia vai 

com Tainá a um abrigo de crianças. Camelo encontra 
Margarida desmaiada em casa e a leva para o hospital. 
Camelo e Serginho descobrem que Margarida possui 

uma doença grave. Thiago vê o vídeo de Marquinhos e 
avisa a Raíssa, que tenta permanecer tranquila. Guga 
pede para Filipe não contar para sua família sobre os 
comentários de Tadeu. Tadeu fala com Cida, e Lígia 
o flagra com Nina no colo. Marquinhos implica com 

Camelo. Lígia acusa Tadeu de se aproximar de Nina a 
mando de Rita. 

Lígia acusa Tadeu de 
se aproximar de Nina 

a mando de Rita
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Você vai ver as pessoas ao seu redor sob uma 
nova luz e isso vai abrir seus horizontes. Você 
não está se dando tempo para respirar e você 
precisa desacelerar. As artes lhe dariam uma 
oportunidade para o relaxamento mental.

Você não vai perder tempo com diferenças super-
ficiais e as pessoas vão gostar de você por isso - é 
uma receita para o sucesso. Você está usando a 
sua energia de forma construtiva, mas tire um tempo 
para descansar para manter as coisas em equilíbrio.

Sua ética rigorosa terá que fazer julgamentos 
sobre as pessoas ao seu redor, mas tente 
não ser muito severo. Você vai sentir uma 
necessidade real de aproveitar ao máximo os 
prazeres da vida - siga suas necessidades.

Seu estado de humor atrai novas oportuni-
dades e este é o momento de fazer novos 
contatos. Você estará mais sensível ao frio. 
Por isso, não se exponha muito. Você precisa 
fazer mais exercício.

O clima é construtivo e gratificante no que diz 
respeito às relações pessoais. Você está desper-
diçando tempo demais com assuntos insignifican-
tes e isso é desgastante. Você não precisa olhar 
longe para encontra razões para o seu cansaço.

Você sabe como aproveitar a vida ao máximo e as 
pessoas querem ser como você. Use isso a seu favor 
para se dar melhor com as pessoas que o rodeiam. 
Você vai se sentir mais confortável, então por que não 
começar a cuidar mais da sua aparência? 

Você oscila entre melancolia geral e alegria 
de viver, para o bem ou para o mal. Olhe 
para o futuro! Você se sentirá em boa forma 
e inquieto. Fazer exercício seria ideal para 
fortalecer as defesas do seu corpo.

Não comece as coisas sem ter a certeza de 
que vai ser capaz de terminá-las! A influência 
de Mercúrio vai levá-lo a procurar um pouco de 
paz para limpar sua mente e isso vai aliviar a 
irritação que você sente por dentro.

Não entenda as piadas literalmente, você 
estará muito na defensiva. Você está 
focando sua energia de forma mais eficaz e 
se beneficiando dos momentos de descanso 
que está tendo.

Sua necessidade de liberdade torna você 
atraente aos olhos de outras pessoas. Você 
está realmente saindo de sua concha! Você 
está mais consciente de suas necessidades prá-
ticas e será capaz de transformá-las em um ativo. 

Você precisa ser mais cuidadoso com o seu 
dinheiro, antecipando suas despesas. Seus 
impulsos não lhe deixarão seguir o seu ritmo 
natural e isso vai desgastá-lo. Agora pode ser 
a hora de tirar um dia de folga.

Suas ideias estão tomando forma, você vai 
receber reconhecimento e isso vai aumentar 
sua autoestima. Você terá que aceitar que não 
está no lugar certo para pensar objetivamente 
sobre como usa a sua energia.
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MIB

UBERLANDIA

TIEEAIC

ISMAELNERI

LLREDEA

A
BASTECIRED

ÇOZGNOMO

OÃPMATOBR

OEPEDROI

GADUOSLO

GENETICASP

NSPESSOA

IOMARHR

TOURCIOSA

AISCANYON

ALTACOSTURA

Encanto
pessoal
(ing.)

(?)-5: 
aprofundou
a Ditadura

(Hist.)

Direito exer-
cido em can-
celamento

de voo

Pintor pa-
raense de 
"Namora-

dos"

Peça com 
que o jóquei
comanda
o cavalo

Enchi com
gasolina 
o tanque
do carro

"O Mágico
de (?)",
clássico

do Cinema

Ser
elemental
da terra
(Folcl.)

Código do
Brasil, no
endereço
da internet 

Antônio
Nobre,
poeta

português

Protago-
nista do

Dia do Fico
(Hist.)

Molho 
tradicional
da comida
japonesa

Terceira
(?), tipo de
narrador

(Lit.)
Tratamento

dado a
freiras
(red.)

Grand (?),
postal do
Colorado

(EUA)

Garota, 
em inglês
Proteção
do bueiro

Capital da Noruega, é
uma das cidades mais

caras do mundo 
(?) naturais: sebes

Setor 
profissional
Intransitivo

(abrev.)
Prefixo de
"apicultor"

Zelosa;
atenciosa

(?) Globe,
variedade

de uva
Manchas

Pedido 
dos fãs ao

final de
shows

Prática
desumana 
comum em

países
africanos,

afeta
meninas 

entrando na
puberdade

(?) britânica: alvo
frequente de tabloides 

e paparazzi

Sem utilidade (fig.)
Harper (?), 

romancista de "O Sol é
Para Todos"

Ramo da
moda que 

inclui grifes
como Cha-
nel e Dior 

Lamentos
sofridos

Manipula-
ção (?),
iniciativa 

controversa
no campo
da bioética 
Produto de
pacotes de

viagens

Sem
(abrev.)

Órgão da
ONU que

combate o
trabalho
infantil
(sigla)

Ângulo entre dois planos

Região hidrográfica com
a maior capacidade
energética do Brasil

Vogal
entoada no

vocativo
Maria (?),
cantora do
sucesso
"Linda
Rosa"

Cidade do
Triângulo
Mineiro
famosa
por seu

Mercado
Municipal

Primeiro 
governador-geral 
do Brasil (Hist.)
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
21 
02 
03 
26

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 O motorista de um Toyota Corolla 
com placas de São Paulo (SP) fugiu 
após avançar a preferencial e bater 
em um Peugeot 206 na esquina das 
Ruas Valdemar Bonn e Das Palmei-

ras, no Bairro Coqueiral, em Cascavel. 
A grave batida foi registrada na 

tarde de ontem (27). Uma criança 
de oito anos e uma adolescente 

de 14, irmãs, ficaram feridas. 
Elas foram encaminhadas à UPA 

(Unidade de Pronto-Atendimento) 
Tancredo Neves. 

Os dois veículos ficaram danificados. 
A frente do Peugeot ficou destruída e 
uma roda do Corolla foi arrancada. A 
Polícia Militar registrou a ocorrência 

e o motorista não foi localizado.

OUTROS ACIDENTES 
Esse não foi o único acidente regis-

trado no Bairro Coqueiral ontem. No 
início da tarde, um acidente envol-

vendo três veículos havia sido regis-
trado também na Valdemar Bonn, 
mas na equina com a Rua Paraná. 
Duas pessoas tiveram ferimentos 

moderados.
Já no fim da tarde, duas pessoas 

ficaram feridas em uma colisão entre 
um carro e uma moto. A batida acon-

teceu na esquina das Ruas Antônio 
José Elias e Fortaleza. As vítimas esta-
vam na moto e foram levadas à UPA 
Tancredo. No carro ninguém se feriu.  

 Uma carreta com placas do 
Paraguai que seguia na marginal 
da BR-277 sentido a Foz do Iguaçu 
bateu em dois caminhões, um guin-
cho da Ecocataratas e outro da 
empresa que realiza a pintura da via. 

De acordo com informações 
repassadas no local, os dois 
caminhões estavam parados no 

Carreta sem freio bate 
em dois caminhões 

O advogado que representa Orlando 
Vascelai Júnior, 37 anos, tem oito dias 
para apresentar a defesa referente à 
denúncia apresentada pelo Ministério 
Público e recebida na última segunda-
-feira (26) pela Justiça.

A acusação do MP é pelo artigo 273 
do Código Penal, que prevê pena de 10 a 
15 anos de prisão, bem maior que o trá-
fico de drogas. 

Orlando foi preso no último dia 9 e 
é apontado na investigação da Polícia 
Civil como chefe de uma rede de venda 
de medicamentos abortivos (Cytotec). 
Conforme as investigações, ele estocava 
os comprimidos na casa dele em Casca-
vel e os enviava para todo o Brasil pelos 
Correios. Os medicamentos eram colados 
em meio a revistas de palavras cruzadas 

semáforo do viaduto que dá acesso 
ao Bairro 14 de Novembro quando 
a carreta paraguaia perdeu o freio 
e avançou sobre eles. 

Dois funcionários da concessio-
nária, de 23 e 33 anos de idade, 
ficaram feridos. Um teve ferimentos 
na mão e outro no nariz. O nome 
dos funcionários não foi divulgado. 

 

Acusado de vender abortivos 
deve apresentar defesa

para evitar a identificação do produto na 
correspondência. Durante a investigação, 
a polícia identificou 23 remessas enviadas 
para vários estados.

Orlando, que é filho da secretária de 
Política Sobre Drogas e Proteção à Comu-
nidade de Cascavel, Rosely Vascelai, perma-
nece preso na Cadeia Pública de Cascavel.  
Um pedido de soltura de Orlando já foi 
negado pela Justiça. Orlando já responde 
a outros inquéritos por diferentes crimes. 

CARRETA com placas 
paraguaias “atropelou” 

caminhões
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Motorista foge 
após acidente

COM a forma do impacto os carros ficam 
danificados

AÍLTON SANTOS
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a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

 A Câmara de Vereadores de 
Cascavel aprovou ontem (27), em 
duas sessões extraordinárias, a doa-
ção da área de 48,4 mil metros qua-
drados que pertencia ao Município de 
Cascavel para o Estado do Paraná. A 
área será destinada à construção da 
unidade prisional da Apac (Associação 
de Proteção e Assistência aos Con-
denados) em Cascavel. 

A doação formal era necessá-
ria para que a Apac entre na dis-
puta dos R$ 11 milhões vindos do 
governo federal e que devem ser 
destinados à ampliação de vagas 
no sistema prisional. A associação 
tem dez anos para que unidade 

Apac: Doação de
terreno é aprovada

seja construída, caso não isso 
não ocorra, o terreno volta ao 
Município. 

A coordenadora do projeto, juíza 
Claudia Spinassi, comemorou mais 
essa conquista. “Estamos muito 
felizes com a aprovação e agora 
vamos agendar uma reunião com 
o governador Ratinho Júnior e o 
secretário de Segurança Pública, 
coronel Rômulo Marinho Soares, 
para discutir a situação e espe-
ramos o anúncio da licitação da 
obra”, antecipa Cláudia. 

A reportagem procurou a Sesp 
para saber sobre o interesse na 
obra, mas não houve retorno.  

Testemunha falta 
e júri é transferido

O júri popular de Luis 
Henrique Torres, acusado 
da morte de Luiz Divino da 
Cruz, marcado para a tarde 
de ontem (26), foi transferido 
para o ano que vem com data 
a ser confirmada, por conta 
da ausência de uma das 
testemunhas.

O crime aconteceu no 
dia 16 de agosto de 2013 
na casa em que a vítima 
morava, na Rua Engenheiro 
Heinz Marth, Bairro Santa 
Felicidade, em Cascavel. O 
réu está preso na Peniten-
ciária Estadual de Piraquara 
II e iria participar do júri por 
videoconferência. 

Incêndio destrói mata no 
Bairro 14 de Novembro 

Um incêndio ambiental de grandes proporções destruiu 
uma mata na esquina das Ruas General Emilio Lucio Este-
ves e União, no Bairro 14 de Novembro, em Cascavel. Não 
se sabe como o fogo começou, mas, por conta da vegeta-
ção seca e do vento forte, as chamas se espalharam rapi-
damente e chegaram a atingir paredes de algumas casas 

próximas ao local. Nenhum imóvel ficou danificado. 
Duas equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no com-
bate às chamas. Moradores auxiliaram no resfriamento 

das paredes das casas com mangueiras para evitar maio-
res problemas. 

A área de mata ficou totalmente destruída pelas chamas 
e a fumaça tomou toda a região. 
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POPULARES ajudaram 
no resfriamento das casas
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 Requisitos
Os requisitos a serem avaliados por ACH e IEFC no currículo 

esportivo dos atletas são: ser atuante na modalidade nos últimos 
três anos; ter terminado as competições que participou em pri-

meiro, segundo ou terceiro lugar; não ser funcionário público muni-
cipal em Cascavel; e ter conta bancária no próprio nome. 

O CRC (Clube 
de Regatas Casca-
vel) rumou ontem 
para Brasília (DF), 
onde disputará de 
amanhã a domingo 
o Campeonato 
Brasileiro Interclu-
bes de Canoagem 
e Paracanoagem 
Velocidade. A 
equipe cascave-
lense, que no 
início do ano 
venceu a Copa 
Brasil da moda-
lidade, em São 
Paulo, viajou com 
21 atletas para o 
Distrito Federal.

 Pouco mais de dez dias depois 
da assinatura do convênio entre 
Município e organizações da socie-
dade civil para o desenvolvimento 
do desporto não profissional em 
Cascavel, algumas modalidades já 
iniciam a busca por atletas para 
representar a cidade, principal-
mente nas competições do Calen-
dário Oficial do Estado.

Ontem, o handebol, a natação e 
a ginástica rítmica abriram seleção 
de atletas com idade a partir de 14 
anos para receber bolsa-auxílio e 

Handebol, natação e GR
abrem seleção de atletas 

treinamento gratuito para compe-
tir na temporada 2019/2020 – de 
agosto deste ano até dezembro do 
próximo ano.

Os valores vão de R$ 200 a R$ 
1,8 mil, dependendo do currículo do 
atleta. “Um campeão nacional, por 
exemplo, recebe o valor máximo, 
enquanto um campeão estadual 
recebe menos e um municipal o valor 
inicial”, explica Lucas Chiarello, pre-
sidente da ACH (Associação Casca-
velense de Handebol) e do IEFC (Ins-
tituto Escola de Futebol Cascavel).

Como participar?
A ACH venceu o Chamamento 
Público 01/2019 para gerenciar 
as modalidades de handebol 
nos dois naipes e categorias 
(feminino e masculino juvenil 
e adulto, e de areia feminino e 
masculino juvenil e adulto) e a 
natação (feminino e masculino 
juvenil e adulto). Os interessados 
em participar da seleção de atletas 
nessas modalidades devem enviar 
currículo esportivo para o e-mail 
cascavelhandebol@gmail.com. 
Já o IEFC apresentou melhor pro-
posta para gerenciar a ginástica 
rítmica, exclusivamente feminina, 
nas categorias juvenil e adulta. 
As interessadas devem encami-
nhar currículo esportivo para o 
e-mail institutoefc@hotmal.com. 

 CRC
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A AABB Cascavel voltou para casa com dois troféus da Jesab (Jornada Esportiva Estadual de AABBs), realizada no fim de semana, em Curitiba. O 
evento contou com a participação de 25 AABBs do Paraná na disputa de 15 modalidades, reunindo aproximadamente 650 atletas. A AABB Cascavel 
contou com a participação de cerca de 50 atletas, sendo que os do futebol minicampo master (acima de 40 anos) e os do futsal masculino adulto 
conquistaram o título de campeão, garantindo vaga para representar o Estado na Jerab (Jornada Esportiva Regional de AABBs), que será de 1º a 3 de 
novembro em Santa Cruz do Sul (RS), reunindo também representantes de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Competição tida como uma das 
mais belas do País e que último 
domingo (25) recebeu 10 mil parti-
cipantes, a Maratona Internacional 
de Florianópolis 2019 contou com 
atletas cascavelenses em posição 
de destaque na classificação geral 
e por categorias.

Quarenta e três competidores de 
Cascavel (Accorrer), Toledo (Seed 
Run e Amigas Kenianas), Marechal 
Cândido Rondon (Acorre) e Iguatemi/
MS embarcaram juntos e participa-
ram de várias distâncias: 5 km, 10 
km, 21 km e 42 km. Foram momen-
tos de emoção e superação para 
todos. Cascavel voltou para casa 
com dois troféus.

A sensação do atletismo cascave-
lense Ademir Ramos ficou em 4º lugar 
geral na maratona, tendo perdido a 
terceira posição no quilômetro 38 da 
corrida. Ele completou o percurso em 
2h30. O vencedor foi o catarinense 
Adilson Dolberth, com 2h22.

Já o veterano Celso Ângelo Scus-
siatto foi o vencedor da categoria 
70/74 anos nos 21 km (meia-ma-
ratona), com o tempo líquido de 
1h54. Competidor também bastante 

Cascavelenses se destacam
na Maratona de Florianópolis

conhecido no espor te, há aproxi-
madamente 30 anos, Celso (Neo 
Saúde), que foi considerado um 
“fenômeno” pela revista “Contra-
-Relógio”, especializada em corri-
das de rua, venceu também uma 
batalha pessoal em Florianópolis, 

pois no fim de 2014 sofreu um 
acidente que lhe resultou em fra-
tura de fêmur e a colocação de 16 
pinos no local. A recuperação foi 
longa, mas Celso mostrou no fim 
de semana o porquê do apelido 
recebido no auge na carreira.
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ADEMIR Ramos foi quarto colocado na classifi-
cação geral

CELSO Scussiatto venceu batalha pessoal e a 
categoria 70/74 anos

FOTOS: AABB
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PLACAR DE ONTEM
   LIBERTADORES

 Palmeiras* ?x? Grêmio*
     SUL-AMERICANA

 La Equidad* ?x? Atlético-MG*
* Na próxima fase

     SÉRIE B
 CRB 0x3 Bragantino
 Botafogo-SP 0x1 Paraná
 B. de Pelotas 1x0 Ponte Preta
 Coritiba 1x1 Vitória
 Vila Nova 0x0 Cuiabá
 Criciúma ?x? Oeste
 Operário ?x? Figueirense
 Sport ?x? Atlético-GO

    FUTSAL SÉRIE OURO
 Cascavel ?x? Marechal
 São Lucas ?x? Pato
 Foz Cataratas ?x? Matelândia

Caso ainda não tenha terminado, a novela Neymar 
será encerrada segunda-feira (2), prazo para o fecha-
mento da janela de transferência de verão. Ontem, 
representantes de Barcelona e Paris Saint-Germain 
realizaram nova reunião sobre a transferência do brasi-
leiro. De acordo com o jornal “Le Parisien”, o clube 
espanhol ofereceu 170 milhões de euros (R$ 780 
milhões) aos franceses, com pagamento previsto em 
duas parcelas. No entanto, o novo encontro entre os 
cartolas terminou novamente sem definição.
 

JOGAM HOJE
LIBERTADORES

19h15 Boca Juniors x LDU
21h30 Internacional x Flamengo

   SÉRIE B
19h15 Guarani x Londrina
19h15 São Bento x América-MG

   FRANCÊS
14h Lille x Saint-Etienne
16h Nice x Marseille 

M. Lomba; Bruno, 
Rodrigo Moledo, Víc-
tor Cuesta e Uendel; 
Rodrigo Lindoso, Patrick 
e Edenílson; D’Alessan-
dro, Rafael Sobis (W. 
Silva) e Paolo Guerrero. 
Técnico: Odair Hellmann

DiegoAlves;Rafinha,
Rodrigo Caio, Pablo 
Marí e Filipe Luis; Cuél-
lar, Piris da Motta, Ever-
ton Ribeiro (Gerson), 
De Arrascaeta e Bruno 
Henrique; Gabigol. Téc-
nico: Jorge Jesus

Internacional x Flamengo – 28/8, às 21h30 

Inter x Flamengo
Uma semana depois de abri-

rem o duelo das quartas da Liber-
tadores no Maracanã, com vitória 
carioca por 2 a 0, Internacional e 
Flamengo se reencontram nesta 
quar ta-feira (28), às 21h30, no 
Beira Rio, pela partida derradeira 
em busca da vaga na semifinal.

Com a vantagem obtida na pri-
meira partida, o Rubro-Negro pode 
até perder por um gol de diferença 
que ainda assim se classificará. Se 
o placar for de 2 a 0 para o Colo-
rado, a disputa da vaga será nos 
pênaltis. Caso o time gaúcho vença 
por dois gols de diferença, mas 
com o Flamengo balançando as 
redes (3x1 ou 4x2, por exemplo), 
a equipe carioca é quem seguirá 
adiante, por ter marcado mais gols 
como visitante.

O time rubro-negro, que não 
conta com o suspenso Willian 
Arão, entra em campo duplamente 
confiante. Além do bom resultado 
no jogo de ida, a equipe lidera o 
Campeonato Brasileiro. Na última 
rodada, o time de Jorge Jesus 

derrotou fora de casa o Ceará, por 
3 a 0, e assumiu a ponta da tabela, 
que antes pertencia ao Santos.

Já o Internacional, que briga 
para se aproximar do G6, precisa 
se reabilitar de duas derrotas 
seguidas. Depois do duelo com o 
Flamengo, a equipe de Odair Hell-
mann, que hoje tem dúvida quanto 
à par ticipação de Rafael Sobis, 
com cores musculares, foi a campo 
com um time reserva e perdeu por 
2 a 1 para o Goiás, domingo (25), 
pelo Campeonato Brasileiro. 

Série B
Sem vencer há cinco jogos e sem chance de virar o turno no grupo de acesso, o 

Londrina desafia o Guarani nesta quarta-feira (28) pela 19ª da Série B, a que marca 
o encerramento da primeira metade do campeonato. O jogo está marcado para as 
19h15, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Lanterninha, o Bugre campineiro não 

conseguirá deixar a última posição mesmo que vença nesta noite. 

PSG

AÍLTON SANTOS

Série Ouro
Num jogo de bonitos gols, Cascavel Futsal 
e Marechal empataram por 3 a 3 no clássico 
do salonismo paranaense realizado ontem à 
noite, na Coopavel, pela Série Ouro. Os 
donos da casa abriram 3 a 1 no primeiro 
tempo, com golaços de Pedala (duas vezes) 
e Roni - Biel fez o do Marechal, que na 
segunda etapa buscou a igualdade com 
Pixote e Fellipe Mello. Com o empate, o 
Marechal chegou à vice-liderança, empa-
tado com o Campo Mourão, e o Cascavel 
aparece logo em seguida na classificação.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

