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Cascavel volta à quadra
neste sábado; desta vez
recebe o Foz Cataratas

PÁGINA

15

OAB quer fechamento
definitivo do cadeião
As Comissões de Direitos Humanos e de Direito Criminal da OAB-Cascavel encaminham 
hoje ofício à Secretaria de Segurança Pública pedindo o fechamento definitivo da Cadeia 

Pública de Cascavel. A entidade cobra do governo um cronograma de ações e que 
estabeleça a data exata do fechamento da unidade prisional. l Pág. 12

AÍLTON SANTOS

Um ano depois, 
situação do Bairro
Lago Azul é a mesma

PÁGINA

06

Aeroporto registra
recorde de embarques 
e desembarques

PÁGINA

04

Destruição 
total

A família de Jane voltou 
ontem à casa onde 

morava, e que foi destruída 
pelo fogo na noite anterior. 

Eles tentavam encontrar 
algo que pudesse ter 
resistido às chamas.

l Pág. 13
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14/09 - 01h35

O amor precisa amadurecer

Nublado com chuva

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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‘‘
Para superar as projeções iniciais do amor, é necessário que o 

sentimento amadureça. Isso vale a todos nós, para compreendermos 
como funciona, também, nossos sentimentos. 

No início do amor, há sempre muita projeção, então a pessoa 
que começa a namorar alguém projeta nessa pessoa aquilo que ela 
imagina de melhor. Então parece que ela encontrou a pessoa mais 
perfeita possível, é o tempo do apaixonamento, não se percebe erros 
no outro e um faz tudo para agradar o outro.

No início do relacionamento os namorados estão no céu. Vivem 
num clima de lua de mel, de felicidade, parece que tudo é pleno e 
maravilhoso. Um corresponde às expectativas do outro, ambos pensam 
ter encontrado a pessoa ideal, dos seus sonhos, por isso um diz pro 
outro: você é tudo pra mim, eu encontrei em você tudo aquilo que eu 
imaginava.

De repente, após certo tempo, as conversas terminam em brigas 
e não se sabe o porquê. No dia seguinte, tudo parece pacífico de 
novo, até que pouco tempo depois surge outra briga, seguida de nova 
reconciliação e assim por diante. O que acontece nessa realidade? Por 
que ocorrem essas brigas, apesar de os dois se amarem? E muitas 
vezes, quanto mais brigam, mais se amam. Como podemos entender 
esse comportamento contraditório?

É agora que os parceiros começam a se confrontar com a pro-
blemática das projeções inconscientes e dos seus efeitos sobre o 
relacionamento. Aquilo que projetavam um no outro, o início de namoro 
maravilhoso, não é bem assim. É preciso perceber o que foi projetado 
no outro e o que é, de fato, a realidade.

No início de todo relacionamento, cada um se esforça para cor-
responder à imagem do outro, para agradar ao máximo o parceiro. De 
certa forma, a pessoa deixa um pouco de ser ela mesma para agradar 
o outro. Muitas vezes, até inconscientemente, quer corresponder às 
expectativas, reais ou imaginárias, do parceiro. 

O fato de querer se adequar, incentivado pelo que o outro vai 
esperar, deixando de agir com naturalidade, com medo de que o outro 
não vai gostar, é uma atitude que não sustenta o relacionamento. 

Ser verdadeiro, aceitar o outro, sem esconder, sem gerar e sem 
crias tantas expectativas é a melhor forma de sustentar o amor e 
fazê-lo amadurecer. A forma como nos relacionamos é que faz com 
que o amor seja extinguido ou fortalecido. A decisão é de cada um.

 

 
Economista 
Luiz Carlos 

Mendonça de 
Barros, ex-pre-

sidente do 
BNDES e ex-ministro das 
Comunicações, diz que 
o Brasil ainda sofre de 

um colapso de demanda, 
que adia investimentos 
e desacelera o ritmo de 

recuperação.  

EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO

“Quando o resul-
tado vem melhor 
do que aquilo que 
o mercado espe-
rava, a primeira 

avaliação é de que a econo-
mia bateu no fundo do poço 
e agora está voltando, em 

marcha lenta”. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Sem demandas do oeste
Se depender de reivindicações, o oeste do Paraná tende 
a ficar com poucas obras previstas pelo Estado. Ontem, a 

apresentação do PPA (Plano Plurianual) 2020/2023 foi feita 
para poucos “gatos pingados” interessados em debater 
e incluir propostas para que sejam defendidas diante do 
governador Ratinho Júnior (PSD), que pode entender as 
cadeiras vazias de duas maneiras: ou a região está sem 

esperança ou está extremamente satisfeita. Aberta a toda a 
comunidade, com convites endereçados aos prefeitos que 
integram a Amop (Associação dos Municípios do Oeste do 

Paraná), foram poucos os que estiveram presentes: apenas o 
prefeito de Matelândia, Rineu Menoncin (PP).

Alimentação
Com parecer favorável da Comissão de Justiça, será 
votado o projeto de lei encaminhado pelo Executivo 
municipal que amplia o valor e a cobertura do auxílio 
alimentação. O benefício de R$ 220,45 é concedido 
apenas para quem recebe até R$ 2.460. A partir da 

aprovação em plenário e da sanção do Paço, quem ganha 
até R$ 2,6 mil terá direito ao auxílio de R$ 250.

Casos reduziram
Quando a denúncia foi feita ao MP, em fevereiro do ano passado, 
a fila por especialidades era ainda maior no Cisop: só de Cascavel 
havia 3.334 pacientes esperando consultas de alta complexidade. 
Nas especialidades de ginecologia, hematologia e ortopedia havia 
pacientes na espera desde 2014 e em neurocirurgia desde 2016. 
Para ginecologia havia 1,5 mil pacientes à espera - de janeiro a 
dezembro de 2017 foram agendadas apenas 46 consultas. 

Esteve presente
O deputado estadual 
Marcio Pacheco (PDT) 
participou da audiência e 
recebeu reivindicações do 
vereador Carlinhos Oliveira 
(PSC): a construção de 
um colégio estadual para 
atender a demanda da 
zona norte de Cascavel. A 
região reivindica também 
a ampliação das estruturas 
existentes, mesmo assim, a 
obra maior é considerada 
fundamental.

Deu deserta
A Câmara de Vereadores 
bem que tentou contratar 
instituição financeira 
para gerir a folha de 
pagamentos dos servidores 
- ativos, efetivos e/ou 
comissionados. O certame 
estabelecia que a 
vencedora deveria pagar 
R$ 102,5 mil para prestar 
o serviço. No entanto, 
não houve registros de 
propostas. Hoje quem 
presta esse serviço é a Caixa.

MP investiga fila
em ginecologia
 Contratado para realizar 

consultas em média e alta 
complexidades, o Cisop (Con-
sórcio Intermunicipal de Saúde 
do Oeste do Paraná) ainda está 
aquém das necessidades dos 
cascavelenses. No primeiro 
semestre deste ano, havia 1,6 
mil pacientes aguardando por 
atendimento em especialida-
des, a maioria por ginecologia 
(1.125), seguido de hemato-
logia, com 374 registros - em 
ambas a espera dura dois 
anos. Os dados fazem parte 
de denúncia feita pelo verea-
dor Fernando Hallberg (PDT), 
acatada pelo MP (Ministério 
Público), que abriu inquérito 
civil para buscar uma solução 
por parte dos gestores do SUS 
(Sistema Único de Saúde).

Na fila, conforme dados 
fornecidos pelo Município, 
há casos de pouca procura e 
mesmo assim com pacientes 
à espera de consulta desde 
2015: é o caso de neurolo-
gia, na qual há apenas 11 
pacientes na fila. 

Em gastroenterologia 
pediátrica há 18 pacientes 
esperando consulta desde 
novembro de 2015; endo-
crinologia pediátrica tem 20 
pessoas, algumas desde 
outubro de 2016. 

Nos casos de ginecologia, 
o agravante se dá também pela 
baixa disponibilidade de consul-
tas ofertadas apesar da alta 
demanda. Em janeiro deste ano 
deram entrada 52 pacientes 
na fila e apenas oito consultas 
foram feitas; em fevereiro, 69 
entradas com apenas três con-
sultas e, em março, 76 requeri-
mentos de consultas e apenas 
uma consulta em todo o mês. 

Vale lembrar que essas con-
sultas são para média e alta 
complexidades.

Apesar de alta complexi-
dade ser responsabilidade do 
gestor estadual, a Secretaria 
de Saúde de Cascavel está no 
alvo da denúncia, pois é ela 
quem recebe os recursos e os 
direciona ao Cisop. Inclusive, 
o denunciante questiona esse 
“desentendimento gestores 
do SUS para a adoção dos 
critérios na organização dos 
casos de maior complexidade 
em vir tude da regionalização 
da assistência, com a dis-
tribuição de autorizações no 
oeste do Paraná”.

A denúncia foi feita pelo 
parlamentar em fevereiro de 
2018, mas só agora foi aca-
tada pelo MP. 

A assessoria jur ídica 
do vereador buscou expli-
cações do Paço Municipal. 
Em março de 2018, o então 
secretário de Saúde, Rubens 
Griep, relatou que apenas um 
médico ginecologista atendia 
no Cisop (Jorge Bocasanta), 
que também é vereador. “Ele 
é quem avalia o caso e gera a 
AIH [Autorização de Internação 
Hospitalar] e realiza cirurgias 
no Hospital Nossa Senhora da 
Salete”, disse o ex-secretário. 

Consta em justificativa 
que o HU (Hospital Universi-
tário) também deveria aten-
der os casos cirúrgicos na 
alta complexidade, “porém, 
dificilmente há aber tura de 
vagas”. Em abril do ano pas-
sado, o vereador solicitou à 
Unioeste informações sobre a 
fila de espera em ginecologia 
no HU: havia 56 casos.

Seguros e pintura
Inclusive, na próxima 
quinta-feira a Câmara abrirá 
o certame para garantir 
a seguro do prédio e da 
frota. Para assegurar a 
estrutura, uma empresa 
será contratada por valor 
máximo de R$ 9.890,70; já 
para garantir os sete veículos, 
o montante a ser pago será de 
R$ 18.431,63. Embora há pouco 
tempo o serviço tenha sido 
contratado, a Câmara também 
pretende assegurar qualidade 
nas tintas das paredes: R$ 
31.830 é o valor máximo da 
licitação, registro de preços, ao 
longo de 12 meses.

Cobradores na gaveta
Apresentado durante recesso 
parlamentar, o projeto de 
lei que visa ao retorno dos 
agentes do bordo - proposto 
por Paulo Porto (PCdoB) - caiu 
no esquecimento. A função 
foi extinta em 1º de abril de 
2015, com a implantação da 
bilhetagem eletrônica. Parece 
até que perderam o interesse 
na proposta.
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ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a
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ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

4 5  3 0 3 9 - 5 9 4 1

S h o p p i n g  C e n t r a l  P a r k
A v .  B r a s i l ,  6 2 8 2  -  C e n t r o

S a l a  1 0 2  |  1 0 º  A n d a r

R e f o r m a s  e  g e s s o s
e m  g e r a l

 O prefeito Leonaldo Paranhos 
anunciou recorde na movimentação 
no Aeroporto Municipal de Casca-
vel, que chegou quarta-feira (28) a 
25.450 embarques e desembarques 
processados pelas companhias que 
operam em Cascavel, superando a 
maior marca obtida até então: em 
outubro de 2014 foram 25.041 
movimentações.

Até este sábado (31), a direção 
do aeroporto espera processar 27 
mil movimentações.

Paranhos agradeceu o esforço 
das companhias aéreas Azul e GOL, 
que “acreditaram no potencial de 
nossa cidade mesmo antes de con-
cluirmos todos os investimentos 

Movimentação no aeroporto 
bate recorde histórico 

que estamos fazendo no Aeroporto, 
ampliando as opções de voos e a 
qualidade das aeronaves. Estou 
muito feliz com esses números, pois 
eles revelam que é possível se fazer 
história com trabalho”.

NOVO TERMINAL
O local está recebendo cerca de 

R$ 28 milhões em investimentos, 
entre a construção do novo terminal 
de passageiros, o qual tem previsão 
de entrega até março de 2020; a 
construção do pátio de aeronaves; 
adequação da TWY e vias de servi-
ços internos; estacionamento e a 
duplicação da Avenida Ítelo Webber, 
entre outras melhorias.

CLASSIFICAÇÃO
A movimentação no aeroporto é 

importante para o Município, segundo 
a diretora do aeroporto, Jocemara 
Lopes do Amarante, uma vez que isso 
impacta na classificação do mesmo 
na Anac. “A expectativa é de que, na 
próxima alteração de classificação, 
Cascavel eleve de categoria devido 
à movimentação ser superior a 200 
mil passageiros processados, o que 
significará mais facilidades”.

Ano passado, foram processados 
148 mil passageiros.

Assim que a nova estrutura aero-
portuária entrar em funcionamento, 
no próximo ano, o aeroporto deve 
movimentar pelo menos 450 mil 
embarques e desembarques ao ano. 



05HOJE NEWSCASCAVEL, 30 DE AGOSTO DE 2019

Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Poupe pelo
aplicativo.
É rápido, fácil
e você tem
muitas chances
de ganhar.

Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais 
em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 
74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC Promotora 0800 724 7220. SAC 
- 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão



n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá
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Modalidade: Pregão Eletrônico nº 17/2018 - SRP – Tipo menor preço.
Objeto – Registro de preços para eventual aquisição de material permanente e consumo, descrito 
como equipamentos de informática, destinado a atender às necessidades desta UG. 
Data para cadastramento das propostas–Até 11/Setembro/2019 às 09:59 horas 
Data da abertura – 11/Setembro/2019 às 10h00min horas (Horário de Brasília-DF).
COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - SALC
Rua Rio de Janeiro-229, Centro, Cascavel-PR-Tel 45-3225-1022 Ramal:6530
EDITAIS – Através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

 Após uma briga de anos, no 
dia 30 de agosto do ano passado 
o Bairro Lago Azul passou a fazer 
parte do perímetro urbano de Cas-
cavel. Os moradores pediam para 
que o local deixasse de ser “sítio 
de recreio” e ter, enfim, a infraes-
trutura que necessitavam.

Passado um ano, o bairro não 
recebeu as melhorias esperadas 
na pavimentação, assim como rede 
de água e esgoto.

O bairro tem 16 ruas. Para os 
moradores, a pavimentação é a 
demanda mais urgente. “Em algu-
mas ruas, como na Rua Lagoa 
Saquarema, é difícil de caminhar 
porque as pedras são soltas. A 
gente fica com medo de torcer os 
pés e cair”, conta a aposentada 
Nerina Gomes dos Santos. 

“Acredito que a Rua Rodrigo de 
Freitas deveria ser asfaltada com 
prioridade porque o ônibus passa 
por ela”, opina Ari Syperreck, mora-
dor do Lago Azul há 12 anos.

Cansados de esperar, nem ven-
der a propriedade é fácil, devido à 
falta do asfalto. “O asfalto é algo 
que nós aguardamos há muitos 
anos, mas principalmente desde o 
ano passado... Se aqui estivesse 

Um ano depois, Lago
Azul ainda é o mesmo 

pavimentado, o lote ficaria mais 
valorizado”, afirma Célio de Luca.

Cerca de 270 famílias residem 
no bairro.

Lista de prioridades
O presidente da Associação de Moradores do Bairro Lago Azul, Roberto Zorzan, 

conta que no ano passado a prefeitura solicitou que fosse formada uma comissão 
para listar os problemas mais urgentes da comunidade. 

Ele conta que há três meses o prefeito Leonaldo Paranhos esteve no bairro: “O 
prefeito e uma equipe da Secretaria de Obras vieram ao Lago Azul, mas ainda 
está tudo na fase de projetos para ir atrás de emendas parlamentares”, relata.

Para Roberto, a pavimentação da Rua Eugênia Kuskla é mais urgente, pois outras 
ruas seriam contempladas: “O que vai entrar de obra nova são as Ruas Lagoa 

Mangaba, Lagoa Pinguela e Lagoa Camarim, até a marginal da BR-369”.
A Secretaria de Obras informou que as demandas dos moradores, como a 

pavimentação, foram levantadas e serão atendidas “conforme a necessidade, 
mediante a viabilidade de recursos para tais intervenções e que não é possível 

precisar uma data para o início das obras”.
Segundo o Geoportal, o bairro tem 1.327.000 m² e, de acordo com a Secretaria 

de Obras, a pavimentação completa no local custaria R$ 13 milhões.

Transporte coletivo
A linha Lago Azul, que passa pelo 
bairro Lago Azul, teve a rota alterada 
quando o local passou a fazer parte 
do perímetro urbano. “Nós brigamos 
por uma inversão de rota, para que 
o ônibus parasse primeiro no posto 
de saúde, assim os pacientes não 
chegam atrasados”, conta o líder 
comunitário Roberto Zorzan.
A queixa dos moradores é com 
relação à pouca frequência: “Sempre 
que eu saio uso o transporte coletivo 
e aguardo bastante tempo pela 
linha, principalmente para voltar”, 
conta a moradora Ana Franco.
A prefeitura foi questionada sobre 
a possibilidade de ampliar as linhas, 
mas não houve resposta. 

Água e esgoto
Uma das reivindicações antigas dos 

moradores era instalação da rede de 
água e esgoto, o que não havia sido feito 

por não fazer parte do perrímetro urbano. 
Um ano depois, continua tudo igual.

A Sanepar disse que fez os levantamen-
tos, concluiu os projetos para a implan-
tação das redes de distribuição, ramais 
e ligações de água e está encaminhan-

do-os para licitação. 
Já as redes de esgoto vão demorar cerca de 

cinco anos, porque é preciso fazer outros 
levantamentos, projetos e definir se haverá 
necessidade de ampliação do tratamento e 

se será necessária uma elevatória.  

PARA os moradores, a demanda mais urgente é a 
pavimentação
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

01- MARCOS PAULO SOUSA SACOMAN E BRUNA CARDOSO RAMOS 
02- MOISÉS DE JESUS LIMA E LUCIANA DE FRANÇA 
03- DARLA MAIATTI BRITA E GRACIÉLE JOAQUIM NEVES 
04- JONATHAN DE JESUS FARIA E JANAINA CARDOSO DE SOUZA 
05- MARCOS VINICIUS POLE BOBROSKI E LETICIA GABRIELA DOTTI ZANATO
06- DIOGO BRZOZOSKI E KAMILA NOGUEIRA DE OLIVEIRA 
07- GUILHERME GALVÃO TEIXEIRA E FERNANDA DALL’OGLIO MASCARELLO
08- PAULO SERGIO SAUER E ROSE MARI PISSINATI
09- EVANDRO RAVANO BITTENCOURT NEVES E FRANCIELY DOS SANTOS NAZARIO
10- VANDERCI CARNEIRO DE OLIVEIRA E VANESSA KÁSSIA CAVALHEIRO 
11- LEANDRO MOSTACIO E MARIA FERNANDA DOMINGUES FANTE
12- LUCAS TIAGO DE ALMEIDA E PATRINE MONIQUE SILVA DE ARAUJO
13- DARIU RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR E ANA CLAUDIA JESUS ANTUNES
14- PEDRO BATISTA JUNIOR E RAQUEL LEMANSKI
15- JOEL DA SILVA LITES E JÉSSICA THAIS DO NASCIMENTO
16- RONALDO CORDEIRO MARTINS DE OLIVEIRA E SANDRA MARIA FAGUNDES DA SILVA 
17- MAYCON PEREIRA LEITE E MONITCHELI CARLA BORGES
18- WEDSON CELESTIN E CHRISTELLA JACQUES
19- EDUARDO LERMEN E CAROLINA CIRNE DE OLIVEIRA 
20- MATHEUS MORESCO LUDTKE E THAISA CRISTINA SCHWAB DE ALMEIDA 
21- LUCAS CECHIM E JENNIFER STEPHANE OZALAME 
22- THIAGO DE SOUZA E ANALICE CAROLINE DE QUADROS 

Semana da Pátria será 
aberta dia 1o de setembro

No próximo dia 7 de setembro, 
o Brasil comemora os 197 anos 
de independência e em Cascavel 
as solenidades cívicas em alusão 
à data começam já neste fim de 
semana (1º), com a abertura ofi-
cial da Semana da Pátria, paralela-
mente às atividades do já tradicio-
nal Domingão-Fechadão-Calçadão. 

A cerimônia será às 15h30.
De forma descentralizada, a pri-

meira atividade cívica de domingo 
começa pela manhã, com a recep-
ção do Fogo Simbólico, o acendi-
mento da Pira e a execução do Hino 
Nacional na Escola Municipal do 
Campo Tereza Périco Bernardini, de 
Juvinópolis, às 10h. Haverá ainda 

o Desfile Cívico-Escolar no distrito.
Até o sábado seguinte (7), a sole-

nidade de recepção do Fogo Simbó-
lico, acendimento da Pira e execu-
ção do Hino Nacional se repetirá 
diariamente em diversas unidades 
de ensino, pela manhã e à tarde. O 
ponto alto da Semana será realizado 
no dia 7, com o Desfile Cívico-Esco-
lar-Militar na Avenida Brasil.

NOVO TRECHO
Este ano, o desfile ocorrerá em 

novo trecho da Avenida Brasil, entre 
as Ruas Carlos de Carvalho e Carlos 
Gomes, sendo que o ponto alto da 
concentração, com o palanque e a 
Banda do Exército, será na altura da 
Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Programação da 
Semana da Pátria

1º/09 (Domingo)
10h: Recepção do fogo simbólico, acendimento da pira 
com hasteamento das bandeiras, execução do Hino 
Nacional e Desfile Cívico-Escolar.
Local: Escola Municipal do Campo Tereza Périco Bernar-
dini e Colégio Estadual do Campo de Juvinópolis.

15h30: Abertura Oficial da Semana da Pátria, com recep-
ção do Fogo Simbólico, acendimento da pira com has-
teamento das bandeiras e execução do Hino Nacional.
Local: Calçadão, próximo à Catedral Nossa Senhora 
Aparecida

02/09 (Segunda-feira)
9h - Escola Prof. Ademir Correa Barbosa (Esmeralda)
14h – Apae (Recanto Tropical)

03/09 (Terça-feira)
9h - Colégio Adventista (Centro)
14h - Escola José Henrique Teixeira (Morumbi)

04/09 (Quarta-feira)
9h - Escola do Campo José Bonifácio e Colégio do Campo 
de Rio do Salto

05/09 (Quinta-feira)
9h - Escola Diva Vidal (Maria Luiza)
14h - Colégio Wilson Joffre (Centro)

06/09 (Sexta-feira)
9h - Escola Atílio Destro (Nova Itália)

07/09 - Sábado
8h30: Chegada do fogo simbólico, acendimento da pira 
com hasteamento das bandeiras
9h: Início do Desfile Cívico-Escolar-Militar
Local: Avenida Brasil, entre as Ruas Carlos de Carvalho 
e Carlos Gomes 



08 LOCAL HOJE NEWS, 30 DE AGOSTO DE 2019

n Reportagem: Milena Lemes

Cascavel Rosa arrecada 
doações para bazar 

Nos dias 20 e 21 de setem-
bro, a Associação Cascavel Rosa 
e o Cemic (Centro de Estudos do 
Menor e Integração à Comunidade) 
realizarão a segunda edição anual 
do Bazar Cascavel Rosa. O evento 
será no Cemic.

Todos os produtos vendidos no 
bazar são oriundos de doações 
e a equipe de voluntárias já está 
arrecadando os donativos, como 
roupas (femininas, masculinas 
e infantis), calçados, roupas de 
cama, cortinas, eletrodomésticos.

Os valores das peças são a par-
tir de R$ 1 e o dinheiro arrecadado 

será dividido entre a associação e 
o Cemic, para fortalecer a divulga-
ção do Cascavel Rosa e contribuir 
com os programas sociais do cen-
tro, respectivamente. 

A primeira edição deste ano 
ocorreu em abril e foram arrecada-
dos R$ 19 mil. 

Como doar
Para fazer a doação de pro-

dutos destinados ao bazar é 
preciso entrar em contato com 
a Associação Cascavel Rosa, 
pelo telefone (45) 3035-4874. 

De acordo com a organiza-
dora do bazar, Mairi Lourdes 
Marschall, aqueles que não 
conseguirem levar os donati-
vos até a sede do Cascavel 
Rosa devem informar o ende-
reço que as voluntárias bus-
cam as doações. 

Serviço:
O que: Bazar Cascavel Rosa
Onde: Cemic, Rua Maceió, 118 - 
São Cristóvão
Quando: 20 e 21 de setembro
Horário: Dia 20, das 10h às 20h, 
e dia 21, das 9h às 16h
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R$ 290
MILHÕES
Infraestrutura rodoviária
DER e Rede de Integração

R$ 40
MILHÕES
Infraestrutura ferroviária
FERROESTE/SEIL/SEPL

R$ 20
MILHÕES

Segurança Pública
SESP

R$ 350 MILHÕES
PARA FINANCIAR 

PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA

E SEGURANÇA PÚBLICA.

O Governo do Paraná lançou o maior Banco de Projetos do Brasil, que vai  
financiar os estudos sobre obras em todo o Estado para reestruturação 
de rodovias, ferrovias e garantir mais segurança a todos os paranaenses.



A DONA DO PEDAÇO
Maria da Paz e Rock confrontam Jô. Régis afirma 

a Amadeu que convencerá Maria da Paz a reatar o 
casamento. Vivi reclama de Abdias para Beatriz. 
Evelina cuida de Antero. Vivi se espanta ao saber 
que Fabiana comprará a fábrica de bolos. Beatriz é 
hostil com Zé Hélio. Evelina decide ajudar Marlene a 
cuidar de Antero. Camilo pede para Vivi mandar um 
aviso para Chiclete. Márcio comenta sobre a venda da 
fábrica com Maria da Paz. Agno e Otávio compram a 
fábrica de bolos para Fabiana. Vivi fala com Chiclete 
sobre Camilo. Chiclete vai com Sílvia ao mesmo bar 
onde Vivi está com Abdias. Paixão encontra Kim no 
estúdio. Maria da Paz pede a ajuda de Téo e Rock 
para dar uma lição em Jô.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sérgio decide ir até o Campo de Férias para com-

partilhar sua descoberta, mas seu carro quebra no 
meio do caminho. As crianças do Clubinho retornam a 
passagem secreta, e dessa vez decidem abrir a porta. 
Inseguro, Afonso pergunta a Débora se ela está certa 
de que quer se casar com ele. Após as apresentações, 
os peregrinos aguardam ansiosos pelo resultado do 
projeto vencedor.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Regina a encontra, mas pensa ser Manuela. Téo, 

Dóris e Mateus perguntam a Omar qual a moda da 
cidade, pra eles não parecerem diferentes no show. 
Omar diz que a moda é o estilo punk rock. Isabela vai 
ao seu quarto e explica tudo pra Manuela. Ela sai pela 
janela, se junta aos meninos e sai da mansão. André 
fica de recuperação e não poderá viajar com a banda. 
O voo de Rebeca e Otávio é cancelado e eles tem 
que ficar mais um pouco em Curitiba. Omar engana 
Sabrina dizendo que eles vão sair meia hora mais 
tarde para ir ao show. Isabela fica na casa dos Vaz.

TOPÍSSIMA 
Graça é nomeada para assumir a investigação 

do Veludo Azul. Fernando passeia com Andrea no 
shopping. Ela gosta de uma roupa, mas diz não ter 
dinheiro para comprar. Madalena recebe uma ligação 
avisando que seu filho foi pego roubando. Andrea liga 
e pede a ajuda de Clementina. Graça conta para André 
que assumirá a investigação. Lara inicia a reunião para 
contar quem assumirá a presidência.

O RICO E LÁZARO 
Beroso chega e conta sobre a armação do chefe 

da guarda real para incriminar o príncipe de Judá. 
Namnu reencontra Belsazar. Neusta pede para Ami-
tis libertar Joaquim. Daniel pede a ajuda de Mesaque, 
Sadraque e Abednego para examinar o pergaminho. Amitis 
diz que fará o possível para ajudar Neusta, mas avisa que 
a lei deverá ser cumprida. Fassur vai até a casa de Ravina 
e diz que Joana anda se encontrando com outro homem.

 

 MALHAÇÃO
Filipe se declara para Rita. Carla não deixa Tadeu 

ir embora. Rita se diverte com a família de Guga. Filipe 
defende Rita, e Lígia se enfurece. Max insiste com 
Guga para que Rita durma com ele. Lígia desconfia 
de que Rita queira sequestrar Nina. Max e Regina for-
çam uma situação para que Rita e Guga se beijem. 
Joaquim e Lígia decidem manter a medida protetiva 
contra Rita. Anjinha teme que Neide a destrate por 
Marco ter acabado o namoro. Carla e Rita repreendem 
Tadeu. Jaqueline, Raíssa, Rita e Anjinha têm uma ideia 
para ajudar Camelo financeiramente. Meg pensa em 
levar Beto para falar com Lígia. Nanda convida Camelo 
para cantar com ela. Meg e Beto tiram suas dúvidas 
com Lígia. Lara procura Rita. Max afirma a Regina que 
Guga e Rita não são namorados. Lara ameaça Rita.

BOM SUCESSO
Alberto anuncia que Paloma terá um dia de rainha. 

Diogo afirma a Nana que o lançamento do livro pode 
trazer problemas para a editora. Luan descobre que 
Waguinho está vendendo drogas na escola. Eric 
disfarça quando Diogo percebe que ele já conhecia 
Alberto, e não revela ao advogado o motivo do inte-
resse pela editora. Nana pede a Diogo para orientar 
Silvana na coletiva de imprensa. Diogo amedronta 
Silvana ao informar que ela pode ser processada e 
presa por causa das declarações feitas no livro. Sil-
vana sugere a Marcos o cancelamento do livro.
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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.

CASCAVEL, 30 DE AGOSTO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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 “Órfãos da terra”, Jamil tenta se 
defender das acusações de Mágida e pede para 

conversar com Laila. Jamil conta a verdade 
para Laila, que não consegue perdoar o marido. 
Cibele e Padre Zoran tentam acalmar Mágida e 
se surpreendem com a acusação que ela faz. 

Mágida avisa a Dalila que cumpriu sua parte no 
plano e a vilã vai atrás de Jamil, que desconfia. 
Hussein se despede de Helena. Jamil convence 

Fauze a revelar o novo plano de Dalila. Elias 
repreende Laila por ter duvidado do marido. 

Helena vai atrás de Hussein no aeroporto, mas 
não consegue chegar a tempo. Hussein encontra 
Helena em casa e eles se rendem um ao outro. 

Jamil denuncia Dalila para Almeidinha.

Jamil denuncia Dalila 
para Almeidinha
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Não hesite em dizer algumas verdades a 
aqueles que lançam dúvidas sobre você por 
inveja. Não tome conselhos que não se aplicam 
a você literalmente. Ouça seu corpo e suas 
necessidades.

A sorte estará com você em seus passos hoje - é 
hora de considerar um investimento financeiro e 
repensar o seu orçamento. Seus exageros podem 
gastar suas reservas de energia. Tente compen-
sar isso com uma dieta equilibrada.

Você vai ter problemas para ser sociável hoje. 
Não faça tanto esforço por nada, pense antes 
de fazer um movimento. O céu está sorrindo 
para você e lhe dará a energia que você pre-
cisa para superar um cansaço generalizado.

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe decep-
cionar, apenas se faça as perguntas certas. Você 
poderia fazer algumas mudanças nos seus hábitos 
alimentares para ter equilíbrio. É o momento ideal para 
começar uma dieta e comer mais produtos frescos.

Sua honestidade será explosiva, mas vai fazer 
você se aproximar das pessoas mais sinceras 
que conhece. Não tente desesperadamente 
descobrir detalhes sem importância. Você está 
nervoso porque está cansado, descanse!

O bom humor faz com que você seja simpático 
com as pessoas ao seu redor. Você sabe como 
propagar essa simpatia. Você vai estar em sua 
melhor forma. Não tente resolver todos os desa-
fios de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

Seja flexível e as coisas vão correr sem pro-
blemas. Você está usando suas reservas de 
energia, modere os movimentos musculares. 
É hora de mudar seu estilo de vida sedentário, 
praticando um esporte suave regularmente.

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua 
vida no mês que vem. É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-estar interior se bene-
ficiará se você se concentrar mais no conforto 
de sua casa, assim a sua vida diária melhorará.

A atmosfera será sombria, difícil e austera e você 
vai fazer o seu melhor para sair dessa. Você 
precisa reconhecer que está sofrendo de tensão 
nervosa no momento antes que você pense que 
está simplesmente se tornando impulsivo.  

Atividades em grupo e trabalho em equipe 
farão bem para seu ego. Você é o único que 
corre o risco de desgastar as pessoas ao seu 
redor! Poupe os nervos dos outros, assim como 
os seus próprios!

Você está particularmente atraído por experiên-
cias insólitas. Pense nas consequências antes 
de se apressar! Relaxar em casa de forma des-
preocupada seria tentador, por isso verifique a 
hora de fazê-lo sem se sentir culpado.

Sua autoconfiança está em uma trajetória cres-
cente e sua sede de vida está iluminando a atmos-
fera ao seu redor. Seus instintos estão apontando 
você na direção certa. Ouça o seu corpo, seria uma 
boa ideia rever as suas necessidades alimentares.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Nota que
vale 1/4 da
semibreve

(Mús.)

Material
que cobre
o chão do

ringue

Ácido 
acetil-

salicílico
(sigla)

Membro
de povo

nativo da
Nigéria

Thomas
Hobbes,
autor de
"Leviatã"

Cardinal e
(?), dois
tipos de

numerais
Sandra

(?): atuou
em "Grey's
Anatomy"

Inteligên-
cia compu-

tacional
(sigla)

Aperfei-
çoar a
mão de

obra

Unidade
de medida
de pressão
hidráulica

"Teclar",
na lingua-
gem da
internet

O maior
estado do
Sudeste
(sigla)

Produto
obtido da
soja e do
girassol

"Domingo
(?)",

programa
do SBT

(?) construtivas:
avaliações que con-

tribuem para o apren-
dizado do indivíduo

Duas potências
marítimas dos sécu-
los XV e XVI (Hist.)
Prato, em inglês

Tomar banho e
escovar os dentes

(?) Vito Corleone: o 
Poderoso Chefão (Cin.)

"Muitas
(?)!",

desejo
expresso

em congra-
tulações

O romance
como "O
Guarani",

de José de
Alencar

Ponto
mais

elevado

A (?): ao
acaso

Ginástica
(?): previ-
ne rugas

Símbolo
patriótico

Condição
de Jasão

(Mit.)
Ato em
extremo

desacordo 
com a lógi-
ca ou com

o bem

(?)-quente,
sanduíche
Centímetro
(símbolo)

Esboço
da criação

de um
estilista

Vontade
intensa
Lituânia

(internet)

(?) Nossa Terra, 
igreja neopentecostal
Descolamento de (?),

problema ocular

Espaço de visitação
de animais marinhos,

no Rio de
JaneiroAnthony

Quinn, ator
de "Law-
rence da
Arábia"
(Cin.)

Mano Brown, rapper 
Composto (?),

substância confundida
com o leite em pó

(?) Farias,
cineasta
Ciência 

utilizada na
melhoria
do rendi-
mento de
um atleta

Sufixo de
álcool

Planta
também
chamada
chuva-
de-ouro

Mantra de
meditação

De + um

3/ibo — lui. 4/dish. 8/semínima. 10/indianista. 11/biomecânica.



Dupla vai a júri por matar criança asfixiada
Vão a júri popular hoje, no Fórum Estadual de Cascavel, Claudiane Aparecida Rodri-

gues de Moura e Emily Batalha. As duas são acusadas de matar asfixiada a filha 
recém-nascida de Claudine. 

O crime aconteceu no dia 20 de janeiro de 2013, na Rua Pombo Correio, Bairro 
Floresta, em Cascavel. A acusação é de homicídio qualificado, com as qualificado-
ras de motivo torpe, já que as acusadas se livraram de uma criança concebida de 

forma indesejada, e pela causa da morte, por asfixia. 
Nos autos do processo consta que Claudiane não realizou pré-natal durante a 

gestação e deu à luz a filha sozinha e sem qualquer ajuda médica na casa em que 
morava. Logo depois no nascimento, ela teria envolvido a menina, ainda com a pla-
centa, em uma toalha e a colocado em um saco de lixo, iniciando a asfixia do bebê. 

Emily aparece no processo como colaboradora da morte da criança, já que teria 
mantido a criança dentro do saco enquanto ainda estava viva, colocado em uma 

mochila e levado ao Bairro Novo Milênio, onde a descartou em um terreno baldio. 
A criança foi encontrada por populares horas depois, já sem vida. 

O júri ocorre excepcionalmente nesta sexta-feira, pois estava agendado para o último dia 20 e 
não aconteceu. O motivo da mudança não foi divul-
gado. A dupla responde ao processo em liberdade.  n Reportagem: Cláudia Neis
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 As Comissões de Direitos 
Humanos e de Direito Criminal da 
OAB-Cascavel encaminham hoje 
(30) ofício à Secretaria Estadual 
de Segurança Pública pedindo o 
fechamento definitivo da Cadeia 
Pública de Cascavel.

O pedido acontece dois dias 
depois de vereadores visitarem o 
local e denunciarem a superlota-
ção. Na quarta-feira (28), havia 180 
detentos em um espaço para 16.

No texto, a OAB pede ao 
governo do Estado que apresente 
um cronograma de ações e esta-
beleça a data exata do fechamento 
da unidade prisional, bem como um 
plano que garanta a manutenção 
da ordem penal e de segurança 
pública em seu entorno, e ainda 
se comprometa com a integridade 
física e a saúde dos presos provi-
sórios que ali se encontram.

De acordo com a OAB, o motivo 
do pedido é a precariedade histó-
rica da estrutura, superlotada e 
com condições de trabalho aquém 
da capacidade.

“Até que soluções de médio e 
longo prazos sejam viáveis, como 
a Apac e a Casa de Custódia - já 
sinalizadas e que possuem apoio 
e reconhecido compromisso do 
governo estadual - se efetivem como 
soluções hábeis, é preciso encon-
trar soluções emergenciais. São 
necessários recursos financeiros 

OAB pede fechamento
definitivo do Cadeião 

estruturais e humanos urgentes e 
que garantam o atendimento dentro 
do que preconiza a lei e a Constitui-
ção Federal”, destaca o ofício.

TRANSFERÊNCIA 
Um dia após a visita de verea-

dores à Cadeia e que acionaram 
o Ministério Público por conta da 
superlotação, o Depen (Departa-
mento Penitenciário) confirmou a 
transferência de oito presos para 

a PEC (Penitenciária Estadual de 
Cascavel). Porém, o número atuali-
zado de detentos que permanecem 
no Cadeião não foi divulgado.

Além de um detento com sus-
peita de tuberculose, que, segundo 
o Depen, foi isolado dos demais, na 
tarde de ontem socorristas do Samu 
estiveram no local para prestar aten-
dimento a presos com suspeita de 
gripe. Não houve necessidade de 
encaminhamento hospitalar.

A Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu no fim da tarde 
de ontem (29) um veículo 
carregado com aparelhos 
celulares. A ação aconteceu 
durante uma abordagem 
no posto de fiscalização 
na BR-277. Os aparelhos 
Iphone estavam em um 
fundo falso no bagageiro. O 
motorista disse que pegou a 
carga na fronteira e a levaria 
até Joinville (SC). 

PRF
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a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

Jane Dzyvara e os dois filhos pas-
saram a tarde de ontem tentando res-
gatar objetos, móveis e roupas que não 
foram destruídos pelo fogo que tomou a 
casa na noite de quarta-feira (28). “Esta-
mos vendo o que podemos aproveitar e 
o que está inteiro, né? Não sobrou quase 
nada, mas o pouquinho que a gente con-
segue pegar de volta já faz diferença pra 
quem perdeu tudo”, diz Jane.

Ela e os filhos moravam no imó-
vel, que era alugado, há cerca de 11 
meses e não sabe como o fogo come-
çou. “Não tinha ninguém em casa. Eu 
e minha filha estávamos trabalhando 
e meu filho estudando, quando os 
vizinhos ligaram. O fogo espalhou tão 
rápido que quando os bombeiros con-
seguiram apagar não tinha mais nada 
pra resgatar. Nem o gato e o cachorro 
que estavam dentro da casa foram 
salvos. Só um gato que conseguiu 
escapar”, lamenta.

Jane denuncia ainda que alguns 
objetos foram fur tados do local 
durante a noite. 

Ela não sabe onde vai morar. Por 
enquanto, estão em casas de amigos 
e parentes. Jane pede doação de 
roupas, alimentos e objetos em 
geral para casa. Quem quiser aju-
dar pode entrar em contato com ela 
pelo telefone (45) 98402-6304. 

Fogo destrói casa e
família pede ajuda

FOTOS: AÍLTON SANTOS

A MORADORA do imóvel tentava resgatar objetos e roupas que não haviam sido destruídos pelo fogo

O INCÊNDIO 
A casa fica na Rua Rio Oiapoque, 

esquina com a Avenida Piquiri, no 
Bairro São Cristóvão, em Cascavel. O 
fogo começou por volta das 21h de 
quarta-feira. Vizinhos acionaram os 
Bombeiros, mas as chamas se espa-
lharam rapidamente e a casa logo foi 
tomada pelas chamas. 

Ainda não se sabe como o fogo 
começou. Jane Dzyvara conta que nada 
havia no local que pudesse causar o 
incêndio. Um inquérito para apurar o 
fato foi aberto pela Polícia Civil. 

A possibilidade de o incêndio ter 
sido criminoso não está descartada, 
e o laudo pericial vai apontar se há 
indício de crime.  
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JAPS 

 A fase final da Divisão B da 62ª 
edição dos Japs (Jogos Abertos do 
Paraná) chegou ao fim nessa quin-
ta-feira (29), dia no qual Cascavel 
confirmou três equipes na Divisão 
A, que será realizada de 11 a 20 
de outubro em Toledo e onde os 
cascavelenses do basquete mas-
culino e do vôlei e do futsal femi-
nino já terão a chance de disputar 
o título da elite da competição.

Antes, no início da semana, o 
handebol feminino de areia já havia 
sido vice-campeão, e o kickboxing 
comemorado o ouro no masculino e a 
prata no feminino. Já o basquete femi-
nino terminou em quarta e aguarda 
convite para disputar a Divisão A.

Ontem (29), o time de voleibol 
feminino de Cascavel, comandado 
pelo técnico Ladir Salvi, encerrou 
participação com o título em Ivai-
porã, ao vencer na final a equipe 
de Foz do Iguaçu numa par tida 
decidida apenas no tié-breake: 
23/25, 25/14, 19/25, 25/23 e 
9/15. Antes, na semi, as casca-
velenses passaram por Pitanga (2 
sets a 0), na semifinal, Irati (2 a 
0), nas quartas de final, e Campo 
Mourão e Chopinzinho, ambos por 
2 a 0, pela fase de grupos.

Já o futsal feminino, do técnico 
Buchecha (Luiz Fernando Voigt), per-
deu a final para a equipe de Japurá, 

Na elite dos Japs

por 2 a 0. A estreia na fase clas-
sificatória também foi com revés, 
por 1 a 0 para São Jorge do Oeste. 
Depois, as cascavelenses venceram 
Terra Rica (5 a 1) e Carambeí (2 a 
1) pela fase de grupos, São Miguel 
do Iguaçu (7 a 0) pelas quartas e 
Bandeirantes (3 a 1) pela semi.

No basquete masculino, do téc-
nico Pedro de Almeida, o acesso 
à elite dos Japs também foi com 
um vice-campeonato, e bastante 
comemorado pela equipe, que é 
formada 100% por atletas de Cas-
cavel, valorizando, assim, o tra-
balho realizado nas categorias de 
base. O time cascavelense parou 
na decisão do título diante de São 
José dos Pinhais (56 a 82). Antes, 

Série Ouro Feminina
O Cascavel Futsal Feminino não terá 
tempo para comemorar o vice-cam-
peonato e o consequente acesso à 

Divisão A dos Jogos Abertos. É que as 
comandadas do técnico Buchecha terão 
nova partida decisiva neste sábado, dia 
no qual jogaram fora de casa contra o 
time de Maringá, pela última rodada 

da fase classificatória da Série Ouro do 
Campeonato Paranaense. A partida vale 
a quarta posição na classificação, o que 

significa fazer o duelo derradeiro do 
mata-mata das quartas de final em casa.

havia despachado Assis Chateau-
briand (81 a 60) na semi, Ivaiporã (71 
a 58) nas quartas, e passado por Boa 
Esperança (101 a 29) e Sarandi (71 a 
55) na fase de grupos.

VÔLEI 
feminino 
voltou com 
o título de 
campeão 
de Ivaiporã

BASQUETE teve elenco 100% cascavelense nos Japs

Futsal feminino foi prata 
e neste sábado já terá 
outra decisão

 ARQUIVO ATLETAS

 ARQUIVO ATLETAS
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               HOJE
19h15 Paraná x Vila Nova
21h30 Vitória x Botafogo-SP
21h30 Cuiabá x Criciúma

                  SÁBADO
11h Oeste x Sport
16h30 Ponte Preta x Coritiba
16h30 Atlético-GO x São Bento
16h30 Londrina x CRB
16h30 Figueirense x Guarani
19h Bragantino x B. de Pelotas
19h América-MG x Operário

20ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 38 19 11 5 3 29 9 20
2º Coritiba 34 19 9 7 3 27 16 11
3º Atlético-GO 31 19 8 7 4 22 15 7
4º Sport 31 19 7 10 2 26 17 9
5º Cuiabá 30 19 8 6 5 23 18 5
6º Operário 28 19 8 4 7 17 20 -3
7º Paraná 28 19 7 7 5 15 17 -2
8º CRB 27 19 8 3 8 21 21 0
9º Botafogo-SP 27 19 8 3 8 20 22 -2
10º Ponte Preta 27 19 7 6 6 21 18 3
11º Londrina 25 19 7 4 8 24 25 -1
12º B. de Pelotas 25 19 7 4 8 14 18 -4
13º América-MG 24 19 6 6 7 19 22 -3
14º Criciúma 21 19 5 6 8 14 20 -6
15º Figueirense 21 19 4 9 6 15 18 -3
16º Vitória 20 19 5 5 9 18 27 -9
17º Vila Nova 20 19 4 8 7 12 16 -4
18º São Bento 19 19 5 4 10 23 29 -6
19º Oeste 19 19 3 10 6 17 20 -3
20º Guarani 16 19 4 4 11 12 21 -9

SÉRIE B

              SÁBADO
11h São Paulo x Grêmio
17h Bahia x CSA
19h Chapecoense x Santos
19h Athletico-PR x Ceará
21h Internacional x Botafogo

              DOMINGO
16h Fortaleza x Goiás
16h Flamengo x Palmeiras
19h Cruzeiro x Vasco
19h Corinthians x Atlético-MG

             SEGUNDA-FEIRA
20h Fluminense x Avaí

17ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 33 16 10 3 3 35 18 17
2º Santos 33 16 10 3 3 28 17 11
3º Palmeiras 30 15 8 6 1 24 10 14
4º São Paulo 30 16 8 6 2 20 11 9
5º Corinthians 28 16 7 7 2 18 9 9
6º Atlético-MG 27 16 8 3 5 22 17 5
7º Internacional 24 16 7 3 6 18 14 4
8º Bahia 24 16 6 6 4 18 15 3
9º Botafogo 23 16 7 2 7 14 15 -1
10º Athletico-PR 22 16 7 1 8 23 17 6
11º Goiás 21 16 6 3 7 16 25 -9
12º Grêmio 21 16 5 6 5 20 21 -1
13º Ceará 20 16 6 2 8 19 17 2
14º Vasco 20 16 5 5 6 16 22 -6
15º Fortaleza 18 16 5 3 8 19 24 -5
16º Cruzeiro 15 16 3 6 7 14 23 -9
17º Chapecoense 14 16 3 5 8 16 27 -11
18º Fluminense 12 15 3 3 9 19 25 -6
19º CSA 12 16 2 6 8 5 23 -18
20º Avaí 7 16 0 7 9 8 22 -14

SÉRIE A

                22ª RODADA
20h30 Marreco x Palmas

                      23ª RODADA
19h Cascavel x Foz Cataratas
20h30 Toledo x São Lucas
20h30 Matelândia x Pato 

SÁBADO

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Futsal 50 21 16 2 3 83 33 50
2º C. Mourão 48 24 15 3 6 81 43 38
3º Marechal 45 21 13 6 2 74 31 43
4º Cascavel 44 22 13 5 4 69 43 26
5º Marreco 40 21 12 4 5 62 53 9
6º Foz Cataratas 40 21 11 7 3 64 33 31
7º Umuarama 37 23 11 4 8 67 55 12
8º Dois Vizinhos 33 22 10 3 9 54 53 1
9º Toledo 22 21 6 4 11 45 53 -8
10º Ampére 19 21 5 4 12 42 62 -20
11º S. J. dos Pinhais 14 21 3 5 13 53 96 -43
12º Palmas 13 20 3 4 13 47 73 -26
13º Matelândia 13 22 3 4 15 46 91 -45
14º São Lucas 6 22 1 3 18 36 104 -68 

SÉRIE OURO

Jogo de Liga 
pela Ouro

Quatro dias depois de ter rece-
bido o Marechal Rondon para um 
dos maiores clássicos do salo-
nismo estadual, o Cascavel Futsal 
volta à quadra do Ginásio da Coopavel 
para mais um compromisso diante de 
outro time da Liga Nacional, mas válido 
pela Série Ouro do Paranaense. Às 19h 
deste sábado, a Serpente recebe o 
atual campeão Foz Cataratas, pela 
23ª rodada das 26 da primeira fase 
do campeonato do Paraná.

Na última terça (27), o time cas-
cavelense fez talvez seu melhor pri-
meiro tempo no Paranaense. Com 
intensidade, abriu 3 a 1 de vanta-
gem diante dos rondonenses, que na 

segunda etapa buscaram o empate. 
A igualdade manteve o Tricolor invicto 
na Coopavel. E o torcedor que com-
parecer ao local poderá acompanhar 
novo jogo acirrado. Pelo menos essa é 
a expectativa, depois dos jogos entre 
as equipes neste ano. No primeiro 
turno da Ouro o Cataratas venceu por 
4 a 2, em maio. Já pela Liga o Casca-
vel venceu por 2 a 1, ambos em Foz 
do Iguaçu. Este será o primeiro duelo 
na “Cidade da Cobra” na temporada.

 Reforços
Em busca de seu sétimo jogo de 

invencibilidade na Coopavel (tem qua-
tro vitórias e dois empates), o Cascavel 
Futsal pode contar com reforços impor-
tantes. O técnico Cassiano Klein espera 

contar com o retorno de Adeirton, 
depois de um mês fora, e Maicon, anun-
ciado semana passada e que pode fazer 
sua estreia. Outro que vive expectativa 

de estrear é o goleiro Ari, que teve o 
retorno anunciado ontem (29), depois 
de ter deixado a equipe cascavelense 
no fim de 2018. Já Wilsinho e Murillo, 

lesionados, seguem fora.

AÍLTON SANTOS
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JOGAM HOJE
  SÉRIE B

19h15 Paraná x Vila Nova
21h30 Cuiabá x Criciúma
21h30 Vitória x Botafogo-SP

  ESPANHOL
15h Sevilla x Celta
17h At. Bilbao x Real Sociedad

  FRANCÊS
15h45 Metz x PSG

  ALEMÃO
15h30 B. Monch. x Leipzig

  ITALIANO
15h45 Bolonha x SPAL  

PLACAR DE ONTEM
SUL-AMERICANA

 Fluminense* ?x? Corinthians*

LIBERTADORES
 Cerro Porteño* ?x? River Plate*

* Na próxima fase

ESPORTE16 HOJE NEWS, 17 DE JANEIRO DE 2019

         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

Com o Brasil disparado na liderança 
do quadro de medalhas, assim como 
terminou nas últimas três edições, 
os Jogos Parapan-Americanos Lima 
2019 chegam ao fim neste domingo 
(1º), no Peru. A busca maior dos 
brasileiros foi por vagas às Paraolimpía-
das Tóquio 2020, o que aconteceu 
com recordes em Lima. Para o nadador 
Daniel Dias, esta edição do Parapan 
foi especial. Na noite de ontem (29) 
ele disputou sua 32ª prova nos Jogos. 
Até ela, o recordista mundial havia 
nadado 31 vezes na competição e 
conquistado 31 medalhas de ouro. 
Nesta sexta-feira (30), ele tenta subir 
ao topo do pódio mais uma vez, agora 
na prova dos 200m livre.

Paranaense de Umuarama, Jés-
sica “Bate-Estaca” Andrade será uma 
das estrelas do UFC Shenzhen, neste 
sábado (31), na China. A brasileira 
fará sua primeira defesa de cinturão 
da categoria dos palhas contra a chi-
nesa Weili Zhang, que está invicta e 
fará sua estreia no Ultimate.

“A maioria das meninas está 
acostumada a me ver cruzar, ir 
para cima, fazer loucura. Desta vez, 
estou mais concentrada. Apren-
dendo muito a parte do muay thai, 

Bate-Estaca na China
clinche. Vocês vão ver uma Jéssica 
com novo arsenal de quedas, estou 
melhorando nisso. Mas também 
vai ter chute, cotovelo, coisas que 
eu não colocava. Vai ser diferente, 

Canoagem
Principal nome do caiaque velocidade do Brasil, o canoísta Vagner Souta Júnior 
voltará para Cascavel neste domingo (1º), após longo período de treinos e com-
petições fora do País. Nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, no Peru, ele con-

quistou sua primeira medalha individual na competição. Foi medalha de bronze 
no K-1000m, prova na qual espera representar o Brasil nas Olimpíadas Tóquio 
2020, assim como fez na Rio 2016. Depois do Pan, Vagner defendeu a seleção 

brasileira no Mundial de Canoagem, no último fim de semana, na Hungria.

ela (Zhang) vai achar que estou da 
mesma forma, mas mudei tudo, 
no chão, na trocação… Estou 
pronta para tudo”, declarou a 
paranaense ao “Combate”.

COB
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