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Para sobreviver em um espaço para 16 pessoas, os 180 presos do cadeião de Cascavel impro-
visam diversos “andares” com redes, literalmente amontoados. O caso foi levado ao Minis-

tério Público e será tema de audiência pública na Câmara de Vereadores. l Pág. 12

DIVULGAÇÃO

Prefeito prorroga 
Refic por 30 dias

l Pág. 4

~SUPERLOTACÃO
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Sindicatos têm de se reinventar

Sol

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assist. 
Social dos Policiais Militares de São Paulo) - aspomilpm@terra.com.br 
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 De janeiro a agosto, foram registrados apenas 176 pedidos de 
abertura de novos sindicatos em todo o País. Números irrisórios 
se comparados aos anteriores, quando era pedida a criação de 
800 novas entidades por ano. O quadro decorre da reforma da lei 
trabalhista, em 2017, que extinguiu o recolhimento compulsório da 
contribuição dos trabalhadores, que carreava anualmente para os 
sindicatos a renda de um dia de trabalho de cada trabalhador com 
carteira assinada, inclusive os não sindicalizados. 

Em 2018, os pedidos de registro sindical caíram para 470 e só 
174 foram autorizados a funcionar. 

A reforma exigiu a autorização expressa do trabalhador para o 
desconto do seu dia de trabalho e esse item, que arrecadava R$ 
3,64 bilhões anuais, foi reduzido a R$ 500 milhões ano passado.

O fim da compulsoriedade tirou da zona de conforto as entida-
des e seus dirigentes. Agora, para continuar existindo, o sindicato 
tem de prestar serviços e manter a satisfação do associado, que 
é seu cliente. A tendência é acabarem as mobilizações dedica-
das a sustentar candidaturas, ideologias políticas e interesses 
de dirigentes. As entidades terão de viver das mensalidades e 
da autorização do associado satisfeito para que seu empregador 
continue descontando o dia anual de contribuição sindical, antes 
obrigatório. A medida tente a oxigenar o meio.

A distorção vem desde a oficialização do movimento sindical 
brasileiro, na Ditadura Vargas. Para controlar os trabalhadores, o 
governo criou a contribuição compulsória e sempre manobrou o setor. 
Passaram-se mais de sete décadas, o País sofreu mudanças políticas 
e estruturais, mas os sindicatos continuaram no velho padrão que, 
finalmente, foi mudado em 2017. Tanto que somos o País do mundo 
com o maior número de sindicatos (17 mil), enquanto os outros mais 
sindicalizados são África do Sul e Estados Unidos 190, Reino Unido 
168, Dinamarca 164 e Argentina 91 sindicatos.

Sindicatos lutam para reconquistar o sustento compulsório. Dificilmente 
isso ocorrerá, pois contraria todos os fundamentos da economia e, da 
própria representação trabalhista. É o choque de realidade...   

 Vice-almirante Ralph Dias da Silveira, subchefe de opera-
ções do Estado-Maior das Forças Armadas, sobre os primei-
ros resultados da Operação Verde Brasil, que reuniu várias 
agências em torno do combate aos incêndios na Amazônia 

Legal. Os parâmetros do Censipam (Centro Gestor e 
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia) indicam 

queda de 400 focos para 24 em Rondônia, nesta semana. 

“A avaliação é positiva. (...) 
Vimos que os focos de 

incêndio diminuíram bastante”.
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Giro PolíticoGiro Político
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Esqueceram?
O vereador Pedro Sampaio (PSDB) classifica como falta de 

respeito o suposto esquecimento do Paço em instalar placa 
na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Veneza 
com homenagem a Álvaro Rabelo, médico falecido em 2015 
em Cascavel aos 80 anos. Naquele mesmo ano, o Legislativo 

municipal aprovou a homenagem, sancionada pelo ex-prefeito 
Edgar Bueno (PDT). A placa nunca chegou à UPA.

Somos 328.454
Em números absolutos, Cascavel foi a cidade do oeste que 
mais cresceu no último ano. A primeira cidade do oeste e a 
quinta mais populosa do Estado ganhou em um ano 3.978 
moradores, e soma 328.454 habitantes. No País, Cascavel 
tem a 84ª maior população. Os dados são da estimativa 

populacional do IBGE, divulgados ontem (28).
n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer

Os vereadores de Cas-
cavel devem votar em breve 
um projeto de lei dando con-
dições para que os fiscais 
da Coordenadoria do Pro-
con possam multar a Sane-
par. O texto está em fase 
de elaboração pela equipe 
da diretoria técnica e será 
encaminhado para análise 
nas comissões permanen-
tes e somente depois chega 
ao plenário.

A mobilização é feita 
pelo líder de Governo, 
Romulo Quintino (PSL), que 
desde o início do ano vem 
propondo ações contra o 
atual contrato com a Sane-
par, em vigor desde 2004 e 
com encerramento previsto 
para 2024. 

A ideia é regulamentar 
a fiscalização dando instru-
mentos para que o Procon 
atue. Uma das principais 
infrações cometidas pela 
Sanepar, conforme apontam 
vereadores, é a redução da 
taxa mínima de 10 metros 
cúbicos para cinco metros 
cúbicos, contrariando o que 
já estava estabelecido com 
o Município. Pelo levanta-
mento, consta que o Paraná 
tem uma das mais altas tari-
fas no País, R$ 62,25 para 
consumo mínimo, atrás ape-
nas do Mato Grosso do Sul, 

Não passou
Proposta de alteração 
na legislação municipal 
oferecendo isenção do 
EstaR (Estacionamento 
Regulamentado) aos 
veículos de prefeituras que 
transportam pacientes 
para tratamento médico 
em Cascavel teve 
parecer contrário da 
Comissão de Justiça e 
Redação. Os motoristas 
frequentemente 
reclamam das 
notificações aplicadas 
- a maioria pagas por 
eles mesmos. Porém, a 
medida gera renúncia 
fiscal, ou seja, precisa 
partir do Executivo 
municipal. Vai depender 
mesmo do apelo ao Paço 
para que possa decretar o 
fim da multa nesses casos.

Dal Molin no MP
Diante de algumas 
constatações sobre o 
contrato com a Sanepar, o 
vereador Celso Dal Molin 
(PL) junta documentos 
para encaminhar denúncia 
ao MP (Ministério Público). 
As irregularidades fazem 
parte de um relatório 
completo feito pelo 
parlamentar desde o 

início do ano. Por enquanto, 
ele não dá muitos detalhes 
sobre o assunto.

Com retroativo
Os trabalhadores que atuam 
com serviços de limpeza 
pública de Cascavel já 
receberam aumento salarial 
pago pela OT Ambiental. 
A empresa que recebe da 
prefeitura R$ 3 milhões por 
mês alegou que poderia 
pagar 4% de reajuste à 
categoria - com impacto 
em todos os benefícios. O 
percentual foi aceito pelos 
329 trabalhadores e eles 
receberam retroativo a abril. 

Só elogios
Em recente análise na 
Comissão de Justiça e 
Redação, o Programa 
Cascavel Cidade Restaurativa 
ganhou elogios de sobra. 
A medida visa criar na 
cidade ações que resolvam 
conflitos, inclusive com 
impacto na prestação de 
serviços públicos, onde 
os servidores possam 
enfrentar as situações 
mais tensas sem entrar em 
confronto com o munícipe. 
“Cascavel na vanguarda 
do Brasil”, declarou Rafael 
Brugnerotto (PSB). 

Vereadores propõem 
lei para multar Sanepar

onde os moradores pagam 
R$ 65,80 de taxa mínima, 
mas por dez metros cúbicos.

O atual contrato, na aná-
lise parlamentar, tem uma 
série de irregularidades: 
gastos não comprovados, 
obras que foram suprimidas 
e jamais executadas. Como 
exemplo, a obrigação de 
que a fiscalização dos ser-
viços prestados fosse feita 
por um conselho, o qual 
nunca foi criado.

A expectativa é de que 
todos os parlamentares 
assinem a criação da lei 
municipal que dará maior 
possibilidade de aplicação 
de multas à Sanepar. No 
momento, a discussão téc-
nica está entre os valores 
estabelecidos para penali-
zar a Companhia de Sanea-
mento do Paraná. Além 
disso, a proposta de lei 
pretende fazer com que os 
moradores que se sentirem 
prejudicados com o atual 
contrato possam ingressar 
com ações na Coordena-
doria do Procon. O órgão 
municipal ainda não foi con-
sultado sobre o projeto de 
autoria dos parlamentares. 
(Leia mais: Sanepar pede uso 
racional da água, página 7) 

LÍDER de Governo, Romulo 
Quintino solicitou texto para 

responsabilizar Sanepar
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Por meio de decreto publicado 
nesta quinta-feira (29), o prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) prorroga 
por mais 30 dias o Refic (Programa 
de Recuperação Fiscal). Os contri-
buintes terão agora até 30 de setem-
bro para acertar as dívidas com a 
Prefeitura de Cascavel.

O prazo final seria esta sex-
ta-feira (30) Só que ontem a pro-
cura foi intensa pelo atendimento, 
gerando filas até do lado de fora do 
Paço Municipal, e, é claro, muitas 
reclamações. A prefeitura precisou 
disponibilizar uma equipe maior para 
atender os contribuintes.

Somente nessa quarta-feira (28), 
foram feitos 1.436 atendimentos, 

Refic é prorrogado
por mais 30 dias FILA “saiu” da prefeitura ontem 

FÁBIO DONEGÁ

somando R$ 2,550 milhões em 
débitos renegociados. Desde o início 
do Refic 2019, no dia 1º de agosto, 
foram formalizadas 15.995 negocia-
ções, totalizando R$ 23,2 milhões 
renegociados. A meta prevista em lei 
era negociar R$ 31,9 milhões, com 
renúncia fiscal de R$ 6,1 milhões. 

QUEM PODE
São beneficiados contribuintes 

com dívidas vencidas até 28 de feve-
reiro deste ano e multas pecuniárias 
vencidas até o mesmo período. 

Para pagamento em parcela 
única, o desconto é de 90% de juros 
e multas. Caso opte pelo parcela-
mento em 12 vezes, o contribuinte 

terá 75% de desconto; em 24 vezes, 
desconto de 50%; em 36 vezes 25% 
de redução; até 48 vezes sem des-
conto das multas. Parcelamento 
superior a 48 vezes, sem desconto, 
será acrescido de 0,5% ao mês, limi-
tando a 72 parcelas da dívida. 

Para aderir ao Refic, o contribuinte 
pessoa jurídica deverá apresentar 
documentos de identificação, con-
trato social com última alteração; 
pessoa física precisa apresentar 
documento oficial e comprovante 
de posse do imóvel, ou comprovante 
de residência.

Também é possível fazer a rene-
gociação pela internet, na página 
https://cascavel.atende.net/.
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a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

 Não faltou emoção e adrenalina no 
Passeio Ecológico da Apae, realizado no 
fim de semana por intermédio do Clube 
dos Jipeiros de Cascavel e do Clube do 
Rally. A ação integrou a programação 
da Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência.

Antes de pegarem a trilha, os alunos 
receberam como presente uma camiseta 
alusiva ao evento. 

Espaço APAExonado

Aventura e adrenalina no passeio ecológico
 Atividade fez parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência em Cascavel

A bordo de modelos clássicos e con-
temporâneos de jipes, os alunos parti-
ram em direção a uma área de reflores-
tamento e posteriormente fizeram uma 
parada em uma mineradora, onde ficaram 
encantados com os paredões de rochas. 
Depois do percurso, alunos e professo-
res foram recepcionados com cachorro-
-quente, pipoca, sorvete e refrigerante.

O presidente dos Jipeiros de Cascavel, 
Irineu Pedroso, usou as redes sociais da 
Apae para agradecer os momentos agra-
dáveis compartilhados durante o passeio, 
reafirmando o compromisso de estar pre-
sente nas próximas edições. 

Fábio Bueno da Silva, participante do 
passeio, classificou como uma experiência 
maravilhosa ver a alegria estampada no 
rosto dos alunos: “Só tenho que agrade-
cer a Deus a oportunidade concedida de 
estar ao lado dessas pessoas fantásticas 
ao lado de minha família”. 
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n Reportagem: Milena Lemes

 Atenção: Mensagem que HU doa leite é falsa 

Os recém-nascidos atendidos 
pela rede pública de saúde de Cas-
cavel terão sessões gratuitas de 
shantala e do ofurô. As atividades 
serão desempenhadas por meio do 
Projeto BebêZen no Ceacri (Centro 
de Atendimento Especializado à 
Criança), que fica na Rua Cassiano 
Jorge Fernandes, 1.363, Jardim 
Social. O novo serviço será lançado 
hoje, às 14h, pelo secretário de 
Saúde, Thiago Daross Stefanello, 
e pelo prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC). “A nova técnica atende a 
proposta do Ministério da Saúde 
em expandir terapias integrativas e 
complementares para proporcionar 
benefícios fisiológicos e motores 
aos bebês, além de vínculos afeti-
vos com os familiares”, acrescenta 
o secretário de Saúde.

Os bons resultados da massa-
gem de shantala foram observados 
inicialmente pelo médico obstetra 
francês Frédérick Leboyer. 

Para complementar a ação, 
o ôfuro pretende reproduzir o 
período gestacional, ou, no caso, 
o banho de balde se assemelha ao 
útero: “Um local úmido, apertado 
e quente, que tenta amenizar os 
impactos do recém-nascido que 
vem ao mundo e se depara como 
muitas novidades de luminosidade, 
sons, cheiros, entre outras distra-
ções/perturbações. O banho de 
balde serve para acalmar e trazer a 
sensação de abraço que a criança 
tinha dentro do útero”, comple-
menta Stefanello.

Serão atendidos bebês com 30 
dias de vida até 11 meses e 29 
dias, encaminhados pelo Ambula-
tório Primeiros Passos e/ou pelo 
Ambulatório de Nutrição do Ceacri.

Bebês terão sessões de 
shantala e do ofurô

As crianças e as mães participa-
rão de quatro encontros sobre as 
técnicas e ainda importância nutri-
cional, amamentação e higiene. 

REPRODUÇÃO YOUTUBE

O BANHO de “balde” 
se assemelha ao útero

Há cerca de uma semana cir-
cula nas redes sociais e em gru-
pos de WhatsApp uma mensagem 
que diz que o núcleo de alergia 
do HU (Hospital Universitário) 
de Cascavel tem latas de leite 
Nan Soy cuja validade venceria 
em dezembro e diz que o hos-
pital pretende doá-las: “Vamos 
divulgar pra chegar nas mãos 
de quem precisa e assim evitar 
tal desperdício”, diz a mensagem. 

Contudo, a informação não 

procede. De acordo com a asses-
soria de imprensa do HU, o hospi-
tal nem mesmo trabalha com o tipo 
de leite informado na mensagem.

O número de telefone 99834-
8549, divulgado na mensagem, não 
existe ou pode ser de outro DDD. 

Ainda de acordo com a asses-
soria, várias pessoas já procura-
ram o HU atrás das latas de leite, 
orientadas pela mensagem falsa. 
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Estiagem: Sanepar pede 
uso racional da água

A falta de chuvas e as tempe-
raturas acima da média contribuí-
ram com a redução da vazão de 
água nos mananciais de abasteci-
mento superficiais e subterrâneos 
na região de Cascavel. Por essa 
razão, foram adotadas medidas 
operacionais para garantir a con-
tinuidade do abastecimento para 
toda a população. A primeira ação 
foi o aumento da abertura do regis-
tro de saída da água do Lago Muni-
cipal, com a finalidade de ampliar 
a vazão no ponto de captação de 
água do Rio Cascavel.

Nesta semana, a Sanepar reto-
mou a captação de água do Rio 
Saltinho. As análises da água do 
rio feitas nos últimos dois meses 
não apontam a presença do proto-
zoário cryptosporidium. A medida 
foi comunicada à Secretaria da 
Saúde de Cascavel. 

Outra medida é a captação de 
água no Rio Peroba. Técnicos tra-
balham na instalação dos equipa-
mentos necessários para colocar 
a unidade, utilizada sempre em 
casos de emergência, em operação 
nos próximos dias.

A estiagem e as temperaturas 
acima da média para o período 
do inverno também provocaram 
aumento no consumo de água. Em 
alguns dias da semana o consumo 
está bem próximo do registrado no 
período do verão. A média para esta 
época do ano em Cascavel é de 65 
milhões de litros por dia. Em alguns 
dias já houve registro de produção 
de 70 milhões de litros de água. 

Em tempo de estiagem, ações simples podem ajudar muito:
l Varra as calçadas e áreas comuns do imóvel antes de limpá-las. A limpeza pode ser feita 
    reaproveitando a água do tanque ou da máquina de lavar roupas.
l Reduza o tempo no banho e feche a torneira enquanto escova os dentes, faz a barba ou ensaboa a louça.
l Evite lavar o carro com mangueira. Use a água em um balde.
l Não regue em excesso jardins e hortas.
l Verifique se não há vazamentos em torneiras, vasos sanitários e tubulações.
l Troque ou conserte as torneiras que não fecham adequadamente.
l Em caso de vazamentos na rua, avise imediatamente a Sanepar.

 Uso racional 
As previsões apontam chuvas para 
os próximos dias, porém ainda em 

pequena quantidade. Por essa razão, 
é importante a colaboração de todos 
com o uso racional da água até que 

volte a regularidade das chuvas.  Com 
essas ações a Sanepar espera manter a 
regularidade do abastecimento. Porém, 
neste momento, é necessário o apoio 
da população, que utilize a água com 
racionalidade, priorizando a alimenta-

ção e a higiene pessoal.

ESTAÇÕES de tratamento estão 
produzindo em torno de 70 milhões 
de litros de água por dia

FOTOS: AÍLTON SANTOS

ESTIAGEM mudou o cenário do Lago Municipal    
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apartamento. Rock conta para Téo que a fábrica de 
bolos será vendida. Agno não gosta de ver Cássia com 
Merlin e comenta com Lyris. Chiclete se irrita quando 
Abdias chega ao estúdio para falar com Vivi. Jô se 
enfurece quando Régis diz que quer reatar com Maria 
da Paz. Rock pede para Téo descobrir o que Fabiana 
tem contra Jô. Márcio e Paixão levam flores para Kim. 
Téo questiona Jô sobre Fabiana. Rock conta a Maria 
da Paz que Jô venderá a fábrica de bolos.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
As crianças do Clubinho deliberam sobre con-

tar aos seus pais sobre a descoberta na casa de 
Pendleton. A notícia sobre o braço mecânico de 
Sophie se espalha rapidamente. Ao ver o braço 
de Sophie, Bento fica esperançoso de que haja 
uma maneira de voltar a andar. A segunda fase 
do game é iniciada no Campo de Férias. A palavra 
“Fraude” surge pixada no logotipo da O11O. Dando 
seguimento a competição, as crianças começam 
a trabalhar no projeto tecnológico proposto pela 
O11O. Pendleton intima Roger, Fernanda, Waldis-
ney e Nadine e desconfia de que algum deles possa 
ser o misterioso “VC”.

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 
Graça fica aliviada ao saber que Jade está a 

salva. Andrea pede para passar a noite na casa de 
Fernando. Clementina busca a menina e a leva 
de volta para a casa de Sophia. As irmãs se 
entendem. André é acusado de ter ajudado na 
fuga de Taylor. Graça diz que cuidará de Jade. 
Bruno assiste, atento, a reportagem sobre a 
fuga de Taylor. Paulo Roberto fica satisfeito ao 
saber que Lara decidiu tirar Sophia da presi-
dência do Grupo Alencar.

O RICO E LÁZARO 
Neusta escolhe Edissa, sua nova serva. 

Zedequias menospreza as profecias de Jeremias. 
Nebuzaradã rouba um selo de carta de Joaquim. 
Zac incentiva Asher a casar com Joana. Joaquim 
se apaixona por Edissa. Sem saber que o rapaz é 
filho de Neusta, a serva fala mal da rainha de Judá. 
Nabucodonosor ordena a morte de todo hebreu 
cativo que se rebelar. Nebuzaradã chega trazendo 
uma mensagem com o selo de Joaquim e avisa que 
o príncipe é o traidor, o verdadeiro responsável por 
incentivar a rebelião dos escravos.

MALHAÇÃO 
Carla pensa em denunciar quem postou o 

suposto vídeo de Raíssa. Milena e Sara se diver-
tem com Daniel. Karina disfarça seu comportamento 
para César. Max arma para Rita dormir com Guga. 
Madureira se aconselha com Marco sobre o problema 
de Raíssa. Beto vai ao médico e descobre que possui 
HPV. Max pede que Guga convide Rita para jantar. 
Guga afirma que não está preparado para se revelar 
para seus pais. Filipe conta para Rita sobre o flagra 
que Lígia deu em Tadeu. Beto revela para Meg que 
tem HPV. Felipe e Rita se beijam.

ÓRFÃOS DA TERRA
Salma leva Mágida para conhecer Aline. Mis-

sade não consegue conversar com Padre Zoran. 
Mágida se recusa a deixar que Salma mantenha 
contato com Aline. Jamil se oferece para conversar 
com Mágida. Dalila vibra com a finalização de seu 
plano. Bruno ajuda Norberto com as finanças da 
imobiliária. As clientes do salão de Marie se encan-
tam pelas roupas de Martin. Ester marca o teste 
de Latifa na sinagoga. Jean volta ao Instituto e é 
recebido com festa. Mágida é hostil com Jamil e o 
ofende na frente de Laila.

A DONA DO PEDAÇO 
Kim tenta dispensar Paixão. Amadeu revela a 

Maria da Paz que Régis tentou defendê-la na dele-
gacia. Kim estranha a presença de Paixão em seu 
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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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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- MARCOS BIERNASKI VERNER E TATIANE CRISTINA RAMOS
2- ERALDO LEONEL DE SOUZA JUNIOR E ROSANA JACOB DA CRUZ
3- JOÃO EDUARDO FORMIGHIERI ZANELLA AMARAL MACIEL E DENISE IVONE LINKE
4- DIONATAN CARLOS RAMOS DOS SANTOS E FERNANDA APARECIDA DA ROCHA
5- JUAREZ CARLOS ENQUE JUNIOR E JAQUELINE MARIA DE FIGUEIREDO SANTOS
6- ANDERSON JEFFERSON PEREIRA DE QUADROS E SABRINA RODRIGUES DE ARAÚJO
7- ZAQUEU FERREIRA DA CRUZ E CAMILA FLORINDO IANKOSKI
8- JOSENILDO APARECIDO DE SOUZA E RAQUEL PARAIZO BERNIERI 

 Em Bom Sucesso, Marcos afirma que todo 
mundo sabe que Mário é apaixonado por Nana. 
Gisele acredita que as pessoas mencionadas 
no livro de Silvana processarão a atriz. Nana 
despreza Diogo. Alberto parabeniza Nana e 

Marcos pela edição do livro de Silvana. Leo finge 
para Glaucia que está doente, a fim de ficar com 
Marie. Nana perdoa Diogo. O diretor da novela 
avisa a Silvana que irá processá-la se houver 

alguma inverdade sobre ele em seu livro. Alberto 
faz uma surpresa para Paloma.  

Alberto faz uma 
surpresa para Paloma



11VARIEDADESCASCAVEL, 29 DE AGOSTO DE 2019

horóscopo
Ár

ies
Gê

me
os

Vir
ge

m
Ca

pri
có

rni
o

Es
co

rpi
ão

Pe
ixe

s
To

ur
o 

Le
ão

Câ
nc

er
Lib

ra
Aq

uá
rio

Sa
git

ári
o

Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas 
próximas a você. É um dia para surpresas. Você está 
pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e a 
sua mente está cheia de novas ideias. Planeje suas 
atividades em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Remoer o passado significa que você não se 
atreve a avançar para o futuro. Obtenha algu-
mas ideias novas! Você se sentiria mais feliz se 
abandonasse as questões que lhe incomodam 
de uma forma racional.

Você vai aprender mais sobre uma pessoa 
próxima. Seja discreto! Você sente um 
desejo irresistível de saborear os prazeres 
da vida, mas luta contra isso porque é inca-
paz de relaxar.

Você vai se sentir mais otimista novamente por 
ter feito uma escolha definitiva. Sua saúde é 
instável e inadequada para suas atividades. 
Os altos e baixos que você está sentindo são 
sinais de fadiga mental.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto 
emocional e a sorte está com você para o 
estabelecimento de novos contatos. Você está 
desperdiçando tempo demais com assuntos 
triviais e isso o está desgastando. 

O seu espírito alegre será muito evidente em 
todas as áreas como pano de fundo para tudo 
que você faz. Você deve rever sua rotina para 
encontrar um melhor equilíbrio e mais estabi-
lidade na sua saúde e no seu estilo de vida.

A sinceridade de suas propostas fará com que 
você ganhe apoio das pessoas ao seu redor e 
você será capaz de defender sua causa com 
muita força. Você terá a necessária autocon-
fiança para cumprir suas obrigações, mas seria 
bom se desprender mentalmente.

A agressão de pessoas ao seu redor está 
fazendo você se sentir doente. Tire um tempo 
para voltar a ambientes calmos. Você não terá 
tempo para pausas hoje, então você seguirá o 
ritmo ou fará muitas coisas.

Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo 
de ontem, as coisas positivas estão no horizonte. 
Sua distração está crescendo e você está encon-
trando dificuldades para achar uma medida de 
calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

Nada vai estragar o seu bom humor hoje! Os 
céus estão sorrindo para você e o sentimento 
será recíproco. Suas dúvidas não afetam as suas 
perspectivas ou as suas relações com os outros, 
o que faz uma existência perfeita - ou quase.

Sua autoconfiança está melhorando, é hora 
de conversar com franqueza com alguém que 
você conhece. Seu corpo precisa de recarga, 
seria bom fazer um passeio e respirar um 
pouco de ar fresco.

Uma imensa necessidade de ação faz você tomar 
decisões precipitadas. Seja objetivo em suas esco-
lhas. Você deveria se retirar a um lugar campestre 
por alguns dias para diminuir a tensão psicológica. 
Certifique-se de ter algum tempo para si mesmo.
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OA
EXPEDIENTE

IATESIC
GUCATIVO

DESTILARIA
NAMORSA

D

INONM
DOCUMENTOS

LELEE
GDÃ

GIROSCOPIO
QODAEG

MUSEOLOGIA
IOAWATT
DD

ONASAM
GORGONZOLA

Horário
de funcio-
namento
bancário

Que foi
dita ou

feita outra
vez

Barco co-
mum no
porto de
Mônaco

Sozinho,
em inglês

Imposto
declarável 
até abril
(sigla)

Fábrica de
bebidas
como o
uísque 

Condição
do pássa-
ro engai-

olado

O ato
jurídico

da pessoa
incapaz

Feito do
mesmo
material

que a vela

(?) Lucas,
o padro-
eiro dos
médicos

Zé (?),
primo do

Chico 
Bento (HQ)

Substância
que corri-
ge solos
ácidos

Cavalo
alado

mitológico

Dispositivo
do piloto 

automático
de aviões

Dante
Alighieri,

poeta
florentino

Élio
Gaspari,
jornalista
carioca

Alma ou
sopro

vital, no 
Hinduísmo

Estudo da 
conserva-
ção de pe-
ças antigas

Inventor da
moderna
máquina
a vapor

Queijo
italiano

com veios
azulados 

(?) Flor,
criação 
de Jorge
Amado

Tio (?),
figura que
simboliza
os EUA

A terceira
vogal

Forma de fazer reivindicações e
organizar mobilizações através

da internet
Verbo de ligação

Narcóti-
cos 

Anônimos
(sigla) 

São exigi-
dos por
policiais

em Blitzen

Persona (?) grata: a
visita indesejada

(?)-bom, doce
nordestino de banana

Outubro

(?) para o almoço,
direito garantido às

domésticas em 2013

Um dos combustíveis de
foguetes
(Astron.)

Triste, 
em inglês
Memória
de micros

Ditongo
de "coifa"
Cão, em
inglês

3/dog — non — rom — sad. 4/nego. 5/alone.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Homicídios
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Confrontos
Mortes no trânsito
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 O que diz o Depen
Há cerca de seis meses a Cadeia 

Pública de Cascavel deixou de ser 
de responsabilidade da Polícia Civil 
e passou a ser administrada pelo 

Depen (Departamento Penitenciário). 
Apesar da superlotação, o coorde-
nador regional do Departamento, 

Thiago Corrêa, disse que a situação 
no local “não é considerada caótica” 

e que transferências dependem 
de diversos fatores. “Houve um 

aumento de presos nos últimos dias 
por conta da Operação Adsumus, que 
prendeu e continua prendendo pes-

soas. E não há como retirar os presos 
daqui sem vagas para encaixá-los. 
Todas as terças e quintas-feiras há 

transferências, mas são presos cerca 
de 15 pessoas por dia, enquanto da 

PEC [Penitenciária Estadual de Casca-
vel] saem dez. Além disso, essas dez 
vagas abertas precisam ser divididas 
com as cadeias dos dez municípios 
da região, ou seja, sempre existem 
presos que ‘sobram’ aqui”, explica 

Thiago.  Uma nova transferência de 
presos do cadeião para a PEC deve 
acontecer hoje, mas o número de 

detentos não foi confirmado. 
A PEC e a PIC (Penitenciária Industrial 
de Cascavel) estão com a capacidade 

máxima: a PEC com 960 presos e a 
PIC com 360.  Já sobre a possibilidade 
de rebelião, Thiago afirmou que ela 
existe em qualquer presídio do País 
e que, caso aconteça no cadeião, o 

Estado está preparado para contê-la.  

 

 A situação preocupante da 
Cadeia Pública de Cascavel, que 
abriga 180 presos em um local 
com vagas para 16, fez com que 
os vereadores Fernando Hallberg 
e Rafael Brugnerotto acionassem o 
Ministério Público. Eles estiveram 
no local ontem (28) e se assusta-
ram com o que viram: “Está las-
timável a situação. São 180 pre-
sos em um quadradinho. Pessoas 
amontoadas, um verdadeiro depó-
sito de gente!”, lamenta Fernando.

Fotos do local recebidas pela 
reportagem mostram detentos lite-
ralmente “amontoados”, em uma 
espécie de cinco andares improvi-
sados com redes. 

Hallberg afirma que, além de 
acionarem o Ministério Público, foi 
agendada uma audiência pública 
para discutir a superlotação do sis-
tema carcerário no Município, que 
será no dia 19 de setembro, às 14h. 

Fernando lembra que o Cadeião 
foi destruído no fim de 2016 pelo pró-
prio Beto Richa, governador na época, 
que chegou a prometer que nenhum 

A Receita Federal 
apreendeu uma mala 
com cerca R$ 20 
mil em produtos 
contrabandeados do 
Paraguai no Aero-
porto de Cascavel. 
Perfumes e eletrô-
nicos foram encon-
trados durante uma 
fiscalização realizada 
no local. O dono 
da mala foi ouvido e 
liberado. Os produ-
tos foram levados à 
Receita Federal  
de Cascavel. 

180 detentos se “amontoam” em redes improvisadas

Superlotação no Cadeião:
vereadores acionam MP

preso mais ficaria naquele local. O ato 
público do ex-governador só piorou a 
situação, pois deixou menor o espaço 
nunca desativado efetivamente.

Existem hoje 16 agentes peniten-
ciários que atuam no local e os verea-
dores temem uma rebelião no local.  
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Coronel Lee convoca coletiva sobre a Apac
O deputado estadual Coronel Lee convocou a imprensa para 

falar sobre a condição de instalação de uma nova unidade prisional 
em Cascavel, bem como os malefícios que isso poderá trazer ao 

Município. A unidade em questão é a Apac (Associação de Proteção 
e Assistência aos Condenados).  De acordo com o que foi informado 
pela assessoria do deputado, ele não é contrário ao projeto, mas ao 
local onde será construída a unidade. O terreno doado pela prefeitura 
ao Estado para a construção da unidade fica na BR-369, área rural de 
Cascavel. A doação formal da área de 48,4 mil metros quadrados foi 

aprovada na última terça-feira (27) pela Câmara de Vereadores e a libe-
ração da verba de R$ 11 milhões para a licitação da obra só depende 

da decisão do secretário de Segurança Pública, coronel Rômulo 
Marinho Soares. A coletiva será às 9h desta quinta-feira.  

Vai a júri popular hoje (29), no 
Fórum Estadual de Cascavel, Mar-
celo Schuler Chavez. Ele é acusado 
de tentar matar Cláudia Cordeiro 
Ferreira. O crime aconteceu no dia 
7 de dezembro de 2017, no Bairro 
Floresta, em Cascavel. 

De acordo com o que consta 
nos autos do processo, Marcelo 
feriu Cláudia com uma coronhada 
e só não a matou porque, quando 
apontou a arma contra ela, a pró-
pria vítima deu um chute no peito 

Acusado de tentar matar 
por causa de chip vai a júri

dele, fazendo com que ele errasse 
o tiro. Uma segunda tentativa de 
disparo ainda foi realizada, mas a 
arma falhou.

A acusação é de tentativa de 
homicídio qualificado, com a quali-
ficadora de motivo torpe, já que a 
agressão começou porque Cláudia 
teria cobrado de Marcelo um chip 
de celular que a filha dela havia 
emprestado para ele. 

O acusado responde ao crime 
em liberdade.

Alunos da GM farão 
segurança em eventos 
Os 66 alunos que fazem o curso de 
formação para integrar a Guarda 
Municipal de Cascavel devem 
começar a ter contato com o traba-
lho de campo. Na próxima semana, 
do dia 2 a 6 de setembro, os novos 
guardas farão a segurança nos 
ginásios que serão sede dos Jogos 
Escolares da Juventude, organiza-
dos pelo COB (Comitê Olímpico do 
Brasil). “Os alunos vão se revezar 
nesse trabalho e serão sempre 
acompanhados pelos inspetores. É 
uma forma de eles já estarem em 
contato com o serviço preventivo e 
faz parte do aprendizado de forma-
ção dos GMs”, afirma o diretor da 
GM, Antonio Volmei dos Santos.
O diretor adiantou ainda que a par-
tir do dia 10 os alunos começarão 
a acompanhar os atuais guardas no 
trabalho de patrulha e abordagem, 
iniciando o contato com a parte 
prática do trabalho. 
Os novos guardas integrarão a GM 
a partir de novembro. A formatura 
está marcada para o dia 
9 de novembro. 
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O Estádio Ninho da Cobra receberá uma partida de gigantes neste domingo (1º), válida 
pela Copa Fronteira de Futebol Americano. Às 14h, com entrada gratuita ao público, o 
Olympians Cascavel recebe o Black Sharks/Foz do Iguaçu pela estreia de ambos na competi-
ção. A competição foi aberta no último domingo com vitória do Lions Curitiba sobre o Black 
Rams/Campo Mourão. Também participa da competição o Red Feet, de Francisco Beltrão. 

 Quinta maior cidade do Paraná 
em população, com cerca de 328,5 
mil habitantes, Cascavel está 
pronta para receber aproximada-
mente mais 2 mil pessoas a mais 
a partir da próxima semana, para 
a fase regional amarela dos Jejs 
(Jogos Escolares da Juventude), 
megaevento organizado pelo COB 
(Comitê Olímpico do Brasil). 

A etapa será marcada por 
algumas novidades, que serão 
utilizadas pela primeira vez na 
competição, que este ano aper-
feiçoou a logística espor tiva e 
ampliou o Programa Transforma, 
que leva a temática olímpica ao 
ambiente escolar.

“Os atletas terão suas próprias 
credenciais, em vez de usarem 
seus documentos, facilitando sua 
identificação. Outra novidade, essa 
já testada na edição nacional de 

A competição
Cascavel receberá cerca de 1,5 mil alunos-atletas de 12 a 17 anos de idade de nove 
estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do Paraná. Durante cinco dias, eles 
competirão em quatro modalidades: basquete, futsal, handebol e vôlei. As disputas 
ocorrerão em cinco locais: Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, CIE Alice Martelli, e os 
ginásios de esportes do Instituto Federal do Paraná, da Unopar e da FAG. Os finalis-
tas de cada modalidade se classificarão para a etapa nacional, que será realizada de 
16 a 30 de novembro em Blumenau (SC). Outras duas etapas regionais serão reali-

zadas nas próximas semanas, em Palmas (TO), com representantes da Região Norte, 
do Mato Grosso e do Distrito Federal; e Natal (RN), com as equipes do Nordeste.

Cafu
O ex-jogador Levino Vaz, 

o Cafu, será homenageado 
com a mais alta honraria da 
Câmara de Vereadores de 
Cascavel destinada a despor-
tistas. A outorga da Medalha 
Osmar Xiquinho Zimmermann 
foi aprovada e será entregue 
em sessão solene a ser agen-
dada. Cafu nasceu em maio 
de 1956 em Goioerê, e desde 
1969 reside em Cascavel, 
onde se destacou em diver-
sos times, como Derac, Dis-
colândia e Soloquimica, além 
de ter feito parte da seleção 
de futsal de Cascavel.

Que comecem os Jejs
2018, será a adoção de placares 
eletrônicos. Tínhamos 16 placares 
manuais, que precisávamos carre-
gar aos locais de competição, e 
isso exigia custos de transporte. 
Com a criação desse sistema 
interno, utilizaremos softwa-
res e televisores nos ginásios, 
modernizando o evento”, explica 
o coordenador-geral dos Jogos 
Escolares, André Mattos, que 

esteve diversas vezes em Cascavel 
nos últimos meses.

 A Capital do Oeste paranaense 
será a primeira cidade a entregar 
diplomas aos professores que pas-
saram por capacitação online dos 
cursos VOV (Valores Olímpicos para 
a Vida) e Cievo (Curso de Iniciação 
Esportiva e Valores Olímpicos), que 
fazem parte do Transforma, o pro-
grama de valores olímpicos do COB.
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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

FÁBIO DONEGÁ
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A equipe do NBFC (Novo Basquete Feminino de Cascavel) representou o município na fase final 
da Divisão B da 62ª edição dos Jogos Abertos do Paraná e ontem, em Ivaiporã, encerrou sua 
participação na semifinal, com derrota para as atuais campeãs, de Paranaguá, por 80 a 59. Antes, as 
cascavelenses haviam vencido as equipes de Marechal Cândido Rondon (74 a 51) e Marilândia do 
Sul (101 a 15), e amargado derrota também para Apucarana (61 a 52). Já o time masculino de 
Cascavel, da Abasmavel, disputou a semifinal ontem à noite, com Assis Chateaubriand.

 Fruto do trabalho de base 
desenvolvido no município, a 
equipe de voleibol masculino da 
AABB/Cascavel, mantida por meio 
de chamamento público, encerrou 
com um sexto lugar a participação 
na 4ª etapa da 20ª Copa Oeste 
Juvenil (sub-18), a penúltima da 
temporada, realizada no fim de 
semana em Palotina.

O time comandado pelo técnico 
Dorival “Juca” Sesso venceu Céu 
Azul e foi superado por Medianeira 
e Palotina na primeira fase e depois 
por Guaíra na decisão do quinto 
lugar. A etapa foi conquistada por 
Toledo, que superou Foz do Iguaçu 
na decisão. Medianeira completou 
o pódio ao vencer os donos da casa 
na disputa do bronze.

Para o técnico Juca, a colocação 
é um excelente resultado para Cas-
cavel, já que além de possuir a base 
mais nova entre todas as equipes, a 
etapa também foi marcada pelo equi-
líbrio, tendo oito dos 18 confrontos 
definidos no tie-break.

“Nós tínhamos plenas convic-
ção de que não seria uma etapa 
fácil, até porque são todas equipes 

Vôlei masculino de base

Cascavel Futsal
Um dia após o empate com o 
Marechal, por 3 a 3, na noite 
de terça-feira (27), em casa, 
o Cascavel Futsal já começou 
a se preparar para enfrentar 
outro clássico adversário: o 
Foz Cataratas. O duelo com o 
time iguaçuense, que também 
disputa a Liga Nacional, será 
neste sábado novamente no 
Ginásio da Coopavel, onde a 
Serpente está invicta e vem de 
uma de suas melhores exibições 
na temporada. O Azulão 
iguaçuense também chegará 
empolgado para o confronto, 
pois na noite de terça goleou o 
Matelândia por 6 a 0. 

de qualidade e que integram a elite 
do voleibol estadual, mas foi muito 
produtivo e vemos que a cada etapa, 

A equipe
O oposto Gustavo Francisco Kanegoski foi eleito na votação dos técnicos como 

atleta destaque da equipe cascavelense, que também contou com os atletas João 
Zanardi, Nicson Luiz Braz, Thiago Schmeing, Gabriel Schmidtt de Oliveira, Eduardo 
Giaretta Júnior, Matheus Trebien, Gabriel Pottemayer, Kauan Vieira, Renan Dalla 
Vecchia, Gustavo dos Santos, João Victor Barreto Vessendorf, Alexandre Dechico 
e Kevin Mondadori. Os cascavelenses atuarão em casa na próxima etapa da Copa 

Oeste, marcada para ocorrer de 4 a 6 de outubro na categoria 2003 (sub-16).

 

mesmo jovem essa base vem res-
pondendo bem e tende a crescer 
ainda mais”, explicou o treinador. 

JAPS
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PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES

 Boca Juniors* ?x? LDU*
 Internacional* ?x? Flamengo*
* Na próxima fase

         SÉRIE B
 Guarani ?x? Londrina
 São Bento ?x? América-MG

FUTSAL SÉRIE OURO
 Marreco ?x? C. Mourão

JOGAM HOJE
LIBERTADORES

19h15 Cerro Porteño x River Plate

SUL-AMERICANA
21h30 Fluminense x Corinthians 

Três dias depois de 
comandar o primeiro 
treino à frente da seleção 
brasileira feminina de 
futebol, na segunda-feira 
(26), a treinadora sueca 
Pia Sundhage estreia nesta 
quinta-feira (29) à frente 
da equipe do Brasil, em 
duelo com a Argentina 
marcado para as 21h30, 
no Pacaembu, pelo 
Torneio Uber Internacio-
nal. Antes, às 19h, no 
mesmo local, Costa Rica e 
Chile abrirão a competi-
ção, disputada em forma 
de quadrangular. Os 
vencedores dessas partidas 
disputarão o título a partir 
das 13h de domingo 
(1º), um pouco depois 
da definição do terceiro 
colocado, às 10h30 do 
mesmo dia. Assim, as 
partidas desta quinta já 
são decisivas. Lesionada, 
Marta é ausência na 
equipe brasileira.

Fluminense ou Corinthians?

As equipes
O Fluminense terá como principal novidade a estreia do técnico Oswaldo de Oli-
veira, que substituiu o demitido Fernando Diniz. O comandante iniciará a terceira 

passagem pela equipe, justamente contra o clube em que despontou na profissão, em 
1999. Para este jogo, ele poderá contar com o zagueiro Digão, recuperado de dores 

musculares. Já o atacante Pedro é dúvida. No Corinthians, o técnico Fábio Carille 
volta a ter força máxima, depois de ter poupado no empate com o lanterna Avaí 

pelo Brasileirão. A única dúvida está sobre o meia Pedrinho, com dores no quadril.

Fluminense e Corinthians, 
que não saíram do 0 a 0 há uma 
semana, em São Paulo, voltam 
a se encontrar nesta quinta-feira 
(29), às 21h30, para definir o 
último classificado às semifinais da 
Copa Sul-Americana. O jogo será no 
Maracanã, no Rio de Janeiro.

O segundo jogo entre Tricolor 
e Alvinegro definirá o adversário 
do Independiente Del Valle, do 
Equador. Na outra chave, já 

CBF

está definido que o Atlético-
-MG, após passar pelo La Equi-
dad, da Colômbia, enfrentará o 
Colón, da Argentina.

No Maracanã, que estará lotado 
– mais de 45 mil ingressos foram 
vendidos antecipadamente -, caso 
aconteça novo empate sem gols, 
a vaga será decidida nos pênaltis. 
Se a igualdade acontecer com as 
equipes balançando as redes, o 
Corinthians se classificará, pelo 

critério de gols marcados fora de 
casa. O vencedor, independente do 
placar, avançará.
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