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Apagão
Um caminhão conseguiu a 
proeza de derrubar cinco 

postes e deixou mais de 550 
moradias sem luz a tarde toda 
de ontem. O caso aconteceu 
no Bairro 14 de Novembro. O 
motorista fugiu, mas vizinhos 

dizem que sabem quem ele é e 
que, inclusive, mora no bairro.

l Pág. 13 

 Uma briga entre dois irmãos, ontem à tarde, deixou um deles em estado grave. Eles esta-
vam trabalhando em uma obra quando se desentenderam. Um deles atingiu o outro com 

pauladas, provocando ferimentos na cabeça, no tórax e nos braços.    

Briga entre irmãos deixa
rapaz em estado grave 

AÍLTON SANTOS

l Pág. 12
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14/09 - 01h35

Encarcerada posta em 
liberdade porque ia ser mãe

Nublado com 
muitas nuvens

João Baptista Herkenhoff é juiz de Direito aposentado
 e escritor - jbpherkenhoff@gmail.com

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 02 04 11 17 18 28 
concurso: 0197

02 10 17 20 38 45

concurso: 1982

concurso: 1378

15 36 45 51 52 59
concurso: 2184

concurso: 5063

07 40 62 64 72

concurso: 5419

74.107
41.609
04.318
68.504
57.458
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concurso: 1860

01 02 03 04 05 10 11 15 
17 18 19 21 22 23 24

concurso: 2001

01 03 11 17 19 29 31 
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83 87 89 91 95 99

26 36 44 48 49 50

03 05 15 44 49 55 70
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Compareceu à minha presença, no Fórum de Vila Velha (ES), 
Edna S., grávida de oito meses, que estava presa na Cadeia da 
Praia do Canto, em Vitória, enquadrada no artigo 12 da Lei de 
Tóxicos (tráfico) porque foi presa com gramas de maconha.

Diante do quadro dramático - uma pobre mulher grávida, encar-
cerada -, proferi, em audiência, despacho que a libertou. “A acusada 
é multiplicadamente marginalizada: por ser mulher, numa sociedade 
machista; por ser pobre, cujo latifúndio são os sete palmos de terra 
dos versos imortais do poeta; por ser prostituta, desconsiderada 
pelos homens, mas amada por um Nazareno que certa vez passou 
por este mundo; por não ter saúde; por estar grávida, santificada 
pelo feto que tem dentro de si, mulher diante da qual este Juiz 
deveria se ajoelhar, numa homenagem à maternidade, porém que, 
na nossa estrutura social, em vez de estar recebendo cuidados 
pré-natais, espera pelo filho na cadeia. É uma dupla liberdade a 
que concedo neste despacho: liberdade para Edna e liberdade 
para o filho de Edna que, se do ventre da mãe puder ouvir o som 
da palavra humana, sinta o calor e o amor da palavra que lhe 
dirijo, para que venha a este mundo tão injusto com forças para 
lutar, sofrer e sobreviver. (...) Este Juiz renegaria todo o seu credo, 
rasgaria todos os seus princípios, trairia a memória de sua Mãe, 
se permitisse sair Edna deste Fórum sob prisão. Saia livre, saia 
abençoada por Deus, saia com seu filho, traga seu filho à luz, que 
cada choro de uma criança que nasce é a esperança de um mundo 
novo, mais fraterno, mais puro, algum dia cristão.”

Foi ao vê-la grávida, incomodada com o peso do feto, pois 
recusou sentar-se dizendo que ficava mais à vontade de pé, que 
pude compreender a dimensão do sofrimento de Edna. 

Pouco tempo depois, Edna veio se apresentar em Juízo, como 
tinha sido determinado. Trouxe no colo a filhinha. Ela me disse 
então que, no dia em que foi libertada, prometeu a si mesma que 
poderia passar fome, mas prostituta nunca mais seria.

Gostaria que essa decisão judicial fosse lida especialmente por 
estudantes de Direito e magistrados em início de carreira. 

 Governador Carlos Massa 
Ratinho Junior, que assinou 

decreto regulamentando a Lei 
16.751/10, que institui a alimen-
tação escolar orgânica em todo 
o sistema estadual de ensino do Paraná. 
O objetivo é incluir alimentos orgânicos 

gradualmente na alimentação dos alunos 
das mais de 2 mil escolas estaduais, até 

chegar a 100% da merenda em 2030. Parte 
da produção virá da agricultura familiar. 
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 “A meta é audaciosa, mas 
o apoio do Estado aos 

pequenos agricultores que 
trabalham com a produção 
agroecológica e orgânica 

vai ajudar a atingir esse resultado. De 
forma progressiva, vamos aumentar a 
compra da de alimentos sem agrotó-
xicos, principalmente da agricultura 
familiar, melhorando a qualidade da 

merenda de nossos alunos”.
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Edgar no PP?
A articulação estadual para levar o ex-prefeito Edgar Bueno 

ao Progressistas caiu como uma bomba entre os filiados 
cascavelenses. O deputado federal Ricardo Barros, presidente 

do PP no Estado, estaria mexendo os pauzinhos para convencer 
Edgar, que precisa sair do PDT caso tenha interesse em 

disputar as eleições municipais, pois Marcio Pacheco assumiu 
a presidência local e não deve dar margem ao ex-prefeito. O 
ex-prefeito Salazar Barreiros, membro do PP há mais de três 
décadas em Cascavel, não gostou nadinha: “Edgar não é bem-
vindo. Ele entrando, saio pela outra porta... Não ficaremos no 

mesmo partido. Seria impossível dividirmos a mesma legenda”, diz 
Salazar, que já adiantou não ter interesse em disputar as eleições 
municipais. “Se depender de Cascavel, Edgar não entra [no PP]. 

Haverá grande desfiliação, sobretudo do pessoal mais antigo”.

Descontos em salários
Dois vereadores tiveram 
os salários reduzidos mês 
passado em Cascavel. 
Roberto Parra (MDB) teve 
descontados R$ 1.532,75 no 
salário de R$ 11.495,66 - ele 
faltou a sessões para viajar à 
Europa. Já Valdecir Alcântara 
(PSL) recebeu R$ 383,19 a 
menos - uma falta, na qual o 
parlamentar deixou a sessão 
para ir à formatura da filha.

Orelhas em pé
O presidente da Comissão 
Permanente de Defesa dos 
Direitos do Consumidor, 
Celso Dal Molin, anunciou 
a instalação de um orelhão 
na Câmara. Os técnicos da 
empresa chegaram durante 
a sessão. Dal Molin teve 
de ser convencido que o 
aparelho deveria ficar do 
lado de fora do prédio. 
Também foi instalado um 
orelhão no Procon e agora 
Dal Molin quer mais sete 
equipamentos nos  
distritos rurais.

Desconforto
Não se sabe se por impulso 
ou para causar desconforto, o 
presidente da Câmara, Alécio 
Espínola (PSC), lembrou ontem 
durante sessão que o PSDB de 
Pedro Sampaio é o mesmo do 
ex-governador Beto Richa. Como 
a situação de Beto com a Justiça 
não é das melhores, a dúvida ficou 
no ar. Pedro fez questão de dizer 
que o ex-governador foi “o que 
mais trouxe recursos para região”.

Pronto-Socorro
Os integrantes da Comissão 
Permanente de Saúde da 
Câmara tiveram como respostas 
do Hospital Universitário que 
o Pronto-Socorro está aberto. 
No entanto, os parlamentares 
constataram que pacientes 
com fraturas primeiro são 
encaminhados à UPA (Unidade 
de Pronto-Atendimento), onde 
ficam por horas e dias à espera 
de leitos. “Isso é inadmissível. 
Que o Samu leve os 
fraturados para o HU, onde 
as cirurgias são feitas”, disse 
o vereador Roberto Parra.

 Moradores dos bairros 
e dos distritos de Cascavel 
estão convidados, e convo-
cados, a participar da série 
de audiências públicas que 
visam à elaboração da LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias) e da LOA (Lei Orça-
mentária Anual) para o 
exercício 2020. Neste ano, 
serão oito audiências e a 
primeira ocorre dia 10 de 
setembro no Salão Comu-
nitário do Bairro Jardim 
Maria Luiza, com a par ti-
cipação de moradores da 
região central da cidade, 
i n c l u i ndo  t ambém o 
Canadá, o Claudete, o Cou-
ntry, o Parque São Paulo, a 
Neva e o Pioneiros Catari-
nenses. Todos os encontros 
serão realizados às 19h.

As audiências são orga-
nizadas pela Secretaria de 
Planejamento e Gestão, com 
apoio do Território Cidadão na 
descentralização dos debates. 
Para isso, a cidade foi dividida 
em oito regiões, sendo 
cinco na área urbana e três 
nos distritos - área rural. 

Durante as audiências 
serão discutidas as priori-
dades de ações governa-
mentais básicas, visando 
à formatação dos projetos 

LOA e LDO terão
oito audiências

do Orçamento Municipal 
para próximo ano. Por isso, 
é fundamental a participa-
ção popular.

Neste ano, serão duas 
audiências a mais que ano 
passado. “Queremos, com 
isso, contar com a par ti-
cipação de toda a comu-
nidade para discutir os 
investimentos futuros e 
onde eles devem ser rea-
lizados”, destaca o secre-
tário de Planejamento e 
Gestão, Edson Zorek.

SOBRE A LDO
A LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias) estabelece 
metas e prioridades para o 
ano seguinte e fixa o mon-
tante de recursos que o 
governo pretende economi-
zar, traça regras, vedações 
e limites para as despesas 
dos Poderes, além de dis-
ciplinar o equilíbrio entre 
as receitas e as despesas, 
além de indicar prioridades.

E a LOA
Já a LOA (Lei Orçamentá-

ria Anual) prevê as receitas 
e fixa as despesas públicas 
para o período de um exercí-
cio financeiro, respeitando o 
princípio do equilíbrio fiscal.

Principais demandas
De acordo com o gerente do Território Cidadão, Ailton Lima, a 
participação social é um dos conceitos aplicados pelo Territó-
rio Cidadão e simboliza a influência dos indivíduos na organi-
zação da sociedade e das cidades.
Ailton explica que durante as audiências serão discutidas 
demandas nas áreas de saúde, educação, esportes, cultura, 
obras, investimentos em geral, com recursos do Município e 
dos governos federal e estadual, totalizando uma média de R$ 
195 milhões de investimentos nas diversas áreas. A partici-
pação da comunidade é importante para ajudar a construir o 
orçamento municipal, apontando as demandas mais urgentes 
e necessárias em cada região da cidade. As propostas e as 
metas serão ainda organizadas pelo setor de Secretaria de 
Planejamento e Gestão e avaliadas pelo prefeito Leonaldo 
Paranhos para depois seguir para a Câmara de Vereadores.

Mais ISS
Em entrevista ao EPC, ontem, o prefeito Leonaldo 
Paranhos disse que no primeiro quadrimestre o 

recolhimento de ISS cresceu muito pela Ecocataratas. Ele 
pediu levantamento da Secretaria de Finanças para saber 
se é resultado das câmeras que mandou instalar na praça 

de pedágio para “auditar” a concessionária. 
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ARCO REAL EIRELES
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O Paraná terá programas permanen-
tes de habitação e cidadania para incen-
tivar o desfavelamento e abrigar idosos 
humildes em condomínios estruturados 
e salubres. O presidente da Cohapar 
(Companhia de Habitação do Paraná), 
Jorge Lange, apresentou as iniciativas ao 
governador Carlos Massa Ratinho Junior 
durante a reunião de secretariado dessa 
terça-feira (3). O intuito é que os progra-
mas sejam formatados como projetos de 
lei para garantir um caráter permanente.

O programa de desfavelamento se 
chama Vida Nova e pretende levar dig-
nidade para os 879 assentamentos pre-
cários espalhados por todas as regiões 
do Paraná. São cerca de 86.483 domicí-
lios. Ele prevê dois tipos de intervenção: 
recuperação e implementação de redes 

Ações para desfavelamento 
e habitação para idosos

de infraestrutura em conjuntos habitacio-
nais muito antigos e arraigados aos muni-
cípios; e requalificação em assentamen-
tos precários situados em áreas públicas 
(nascentes de rios, por exemplo) e que 
demandem reassentamento total.

O objetivo do Vida Nova é promover 
qualidade de vida aos cidadãos para-
naenses residentes em assentamentos 
precários.

Segundo o presidente da Cohapar, 
o programa propõe um resgate dessas 
famílias. 

VIVER MAIS
Já o programa Viver Mais Paraná visa 

atender o público idoso do Estado, que 
representa quase 20% da população. As 
unidades habitacionais serão construídas 

em formato de condomínios horizontais 
e compostas por um dormitório, sala, 
banheiro, cozinha, e varanda. Os espaços 
terão infraestrutura de lazer completa, 
com praça de convivência, biblioteca, 
sala de informática, academia ao ar livre, 
piscina para hidroginástica, horta comu-
nitária, salão de festas e atividades, pista 
de caminhada e quiosques próprios para 
a prática de jogos de tabuleiro e carteado. 
E ainda ambulatório para atendimentos 
médicos básicos aos residentes, guarita 
de segurança e sala de administração. 
Casa unidade receberá dois idosos.

Os imóveis serão construídos com 
recursos do tesouro estadual e serão 
alugados. 

O programa já começou a ser execu-
tado em Foz do Iguaçu.  



06 LOCAL HOJE NEWS, 04 DE SETEMBRO DE 2019

Espaço APAExonado

 A Apae de Cascavel viveu dias inten-
sos na Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência, realizada de 21 a 31 de 
agosto. A programação encerrou em 
grande estilo no fim de semana, com o 
Encontro da Capoeira Inclusiva Apaexo-
nada, sábado, no ginásio de esportes da 
instituição, com capoeiristas de várias 
partes do Paraná e de outros estados. A 
ginga dos capoeiristas e a dança guerreira 
por parte dos alunos da Apae foram uma 
atração à parte.

A direção geral do encontro ficou a 
cargo do Mestre Tucano, presidente da 
Escola Camboatá, do Rio Grande do Sul, 
com a coordenação do Mestre Ciência, de 
Cascavel. O encontro teve ainda batizado 

Além de saborear suculentos pratos à base de ovelha, as centenas de pessoas 
que compareceram no almoço de domingo (1º), no Parque de Exposições Celso 

Garcia Cid, para a 3ª Ovelha Fest Apaexonada, contribuíram para a realização 
de projetos da Apae voltados à melhoria da qualidade dos serviços já prestados 

à comunidade.  Parte da renda será destinada para a Apae, que destinará os 
recursos para as obras de um amplo e moderno centro de saúde. 

A Ovelha Fest Apaexonada teve ainda espaço kids, food truck de churros gourmets, exposi-
ção de pequenos animais e de carros antigos e muita música. A Apae enaltece e agradece a 

oportunidade da parceria firmada com a Sociedade Rural do Oeste do Paraná.
 

Muita dança e gingado na 
Capoeira Inclusiva Apaexonada

e troca de cordas dos alunos da Apae de 
Cascavel.  A Apae de Cascavel é referência 
no atendimento às pessoas com deficiên-
cias em diversas áreas de atendimento. 
Entre elas, consta a prática de atividades 
físicas regulares. 

Um dos exemplos é a capoeira, fruto 
do trabalho voluntário de Orli Santos 
Rosa, o Mestre Ciência, coordenador do 
grupo de capoeira da Apae de Cascavel. 
O encontro da capoeira inclusiva contou 
ainda com a participação do Mestre Nes-
cau (PR), do contramestre Polaco (RS), 
do Grupo Kauande de Toledo, do Mestre 
Japonês e do professor Pepe, do Grupo 
Senzala, do professor Canário, de Toledo, 
e do Grupo Folclore.    

Ovelha Fest em prol da Apae
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 Uma experiência inédita teve início 
esta semana na saúde pública de Cas-
cavel. Trata-se do Projeto “2ª Opinião”, 
uma iniciativa que garante aos médicos 
da Rede de Atenção Primária ter acesso a 
uma opinião médica especializada - além 
do primeiro laudo - em determinados 
diagnósticos, por meio de uma plata-
forma de apoio à tomada de decisões 
em condutas médicas com suporte de 
profissionais especialistas, garantida via 
termo de cooperação do Startup Mediato, 
que visa estabelecer um ambiente intera-
tivo entre médicos que demandem uma 
segunda opinião técnica.

A ideia é diminuir as filas de espera 
por especialidades e evitar encaminha-
mentos desnecessários, otimizando o 
processo e permitindo que a saúde do 
Município se torne a cada dia mais ágil 
e garanta a todos os cidadãos um aten-
dimento verdadeiramente humanizado, 
conforme explica o secretário de Saúde, 
Thiago Stefanello.  

PILOTO
O projeto-piloto terá duração de 90 

dias, período no qual deverão ser iden-
tificadas e monitoradas as demandas, 
por meio dos médicos que fazem parte 
do Programa de Residência do Município e 
dos médicos especialistas (dermatologistas, 
endocrinologistas, cardiologistas, pneumo-
logistas e ortopedista) e, a partir de então, 
haverá ampliação para as demais unidades 

O SPC (Serviço de Proteção ao 
Crédito) da Acic (Associação Comer-
cial e Industrial de Cascavel) acaba 
de divulgar os números registrados 
em agosto. Os indicadores, com-
parados com igual período do ano 
passado, mostram que a situação 
entre os dois meses é parecida.

O dado mais significativo é o de 
número de baixas, que se refere 
a consumidores que quitaram 

Menos consumidores
conseguem limpar nome

débitos antigos, limparam o nome 
e deixaram a relação de devedores 
do SPC. Houve recuo entre agosto 
de 2019 ante agosto do ano ante-
rior de 6%. No mês passado, 3.539 
pessoas acertaram pendências e 
em agosto de 2018 elas somaram 
3.782. Ou seja, menos consumi-
dores conseguiram limpar o nome.

O número de consultas ao 
banco de dados caiu em 2%. Elas 

somaram 50.737 contra 51.551 de 
agosto do ano passado, o que pode 
representar queda nas vendas. 

E o número de registros - a 
inclusão de devedores ao banco 
de informações - ficou pratica-
mente estável. 

No mês passado, 5.101 consu-
midores tiveram o nome incluído na 
lista de devedores, contra 5.129 
do mesmo mês de 2018.  

de saúde e, ainda, para as UPAs.
Dentre as vantagens do projetos estão 

a ampliação do contato entre médicos de 
atenção básica e especialistas; o acesso a 
informações dos profissionais de referên-
cia; a facilidade na troca de informações 
entre os serviços de saúde; da redução 
no deslocamento de pacientes a outros 
serviços; a facilidade na visualização dos 
resultados de exames pelo médico espe-
cialista, a fim de contribuir como suporte 
à atenção primária e a contribuição que o 
projeto traz para a melhoria da qualidade 

dos laudos emitidos, além de agilizar o 
diagnóstico dos pacientes.

“Trata-se de um processo avançado 
para monitoramento de pacientes, troca 
de informações médicas e análise de 
resultados de diferentes exames”, deta-
lha o secretário.

Esses processos são avaliados e 
entregues de forma digital, dando apoio 
para a medicina tradicional. A prática já 
é utilizada de forma segura e legalizada, 
estando de acordo com a legislação e as 
normas médicas.  

  Saúde dá início ao projeto “2ª Opinião” 
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10/09 (TERÇA-FEIRA) - ABERTURA
• 19h30 - Teatro Municipal de Cascavel
Espetáculo: Pinóquio - Cia do Abração (Curitiba)

11/09 (QUARTA-FEIRA)
• 10h - Praça Wilson Joffre
Espetáculo: Estórias brincantes de muitas mainhas - Cia do 
Abração (Curitiba)

• 16h - Av. Brasil em frente à Catedral
Espetáculo: Ystilingando, um caçador de aventuras - Cia Ystilingue 
(Piraquara)

• 19h30 - Centro Cultural Gilberto Mayer
Espetáculo: Macbeth e o reino sombrio: Shakespeare para crian-
ças - Coletivo Órbita (Porto Alegre)

12/09 (QUINTA-FEIRA)
• 10h - Centro Cultural Gilberto Mayer
Espetáculo: Macbeth e o reino sombrio: Shakespeare para crian-
ças - Coletivo Órbita (Porto Alegre)

• 14h - Praça Wilson Joffre
Espetáculo: Ystilingando, um caçador de aventuras - Cia Ystilingue 
(Piraquara)

• 16h - Ao lado da Biblioteca Pública Municipal
Espetáculo: O velho lobo do mar - Trip Teatro (Rio do Sul - SC)

• 19h30 - Centro Cultural Gilberto Mayer

Festin “invade” Cascavel

Informações, em festincascavel.com.br e nos perfis do facebook e instagram

 Falta pouco para que Casca-
vel receba atores de diferentes 
companhias teatrais brasilei-
ras renomadas e premiadas. 
Eles serão responsáveis pelas 
apresentações do Festin, o Festi-
val de Teatro Infantil, que chega à 
segunda edição em 2019. 

De 10 a 15 de setembro, 
serão realizados diversos espe-
táculos encenados por artistas 
adultos, mas com linguagem 
voltada para o público infanto-
juvenil. O objetivo é levar arte 
e cultura para as crianças de 
maneira gratuita e descentrali-
zada: ocupando diversos espa-
ços da cidade, seja em ambien-
tes fechados ou a céu aberto.

O Festival de Teatro Infantil 
de Cascavel nasceu com a pro-
posta de despertar o interesse 
das crianças pelo universo tea-
tral, incentivando que elas assis-
tam a mais peças e se motivem 
a encenar também. 

A primeira edição ocorreu 
em 2017 e teve 20 apresen-
tações gratuitas durante uma 
semana em vários locais da 
cidade. Agora, o Festin retorna 
maior e mais completo. O 
projeto, aprovado pela Lei de 
Incentivo à Cultura e patroci-
nado pela Syngenta, teve uma 
seleção que abrangeu com-
panhias de todo o território 
brasileiro.

Espetáculo: Teresa não sabe dormir - Cia Paulista de Artes (Jun-
diaí - SP)

13/09 (SEXTA-FEIRA)
• 10h - Calçadão da Avenida Brasil (em frente à Catedral)
Espetáculo: O velho lobo do mar - Trip Teatro (Rio do Sul - SC)

• 10h - Colégio Eleodoro Ébano Pereira
Espetáculo: Sementes - Casulo Teatro (Brasília)

• 15h - Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas Cegas ou com 
Visão Reduzida 
Espetáculo: Intervenção com caixas de teatro Lambe-Lambe - Cia 
LuaPraRua (Outro Preto - MG)

• 16h - Ao lado da Biblioteca Pública Municipal
Espetáculo: Troca-se histórias por brincadeiras - Arretado Pro-
duções (João Pessoa)

• 16h - Centro de Convivência Intergeracional
Espetáculo: Sementes - Casulo Teatro (Brasília)

• 19h30 - Centro Cultural Gilberto Mayer
Espetáculo: Teresa não sabe dormir - Cia Paulista de Artes (Jun-
diaí - SP)
 
14/09 (SÁBADO)

• 10h - Calçadão da Avenida Brasil (em frente à Catedral)
Espetáculo: Troca-se histórias por brincadeiras - Arretado Pro-
duções (João Pessoa)

• 14h - Av. Brasil em frente à Catedral
Espetáculo: Intervenção com caixas de teatro Lambe-Lambe - Cia 
LuaPraRua (Outro Preto - MG)

• 17h - Cascavel JL Shopping
Espetáculo: Sementes - Casulo Teatro (Brasília)

• 19h30 - Centro Cultural Gilberto Mayer
Espetáculo: Fiu-fiu, um encontro entre pássaros - Grupo Tibanaré 
(Cuiabá)

• 20h - Comunidade San Martin
Espetáculo: Aventuras possíveis - Grupo Teatral Auto-Peças 
(Curitiba)

15/09 (DOMINGO)
• 10h - Feira do Teatro
Espetáculo: Intervenção com caixas de teatro Lambe-Lambe

• 14h - Parque Tarqüínio
Espetáculo: Aventuras possíveis - Grupo Teatral Auto-Peças 
(Curitiba)

• 16h - Lago Municipal de Cascavel
Espetáculo: Troca-se histórias por brincadeiras - Arretado Pro-
duções (João Pessoa)

• 19h30 - Centro Cultural Gilberto Mayer
Espetáculo: Fiu-fiu, um encontro entre pássaros - Grupo Tibanaré 
(Cuiabá)  

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:  

As irmãs
Apesar de acontecer em alguns espaços públicos munici-

pais, o evento é organizado de forma independente. A pro-
dução é feita por duas irmãs apaixonadas pela área cultural: 

a atriz Cynthya Borges e a produtora Bruna Bailey. 
Todos os espetáculos podem ser assistidos gratuitamente, 
sem necessidade de retirada de ingressos. Algumas apre-
sentações serão adaptadas para crianças com deficiência 
auditiva e visual e todos os espaços que vão receber os 

espetáculos são adaptados e acessíveis para pessoas com 
deficiência motora e dificuldade de locomoção. 
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br



A DONA DO PEDAÇO 
Kim inventa uma desculpa para esconder de 

Márcio seu envolvimento com Paixão. Cornélia alerta 
Marlene sobre a proximidade entre Evelina e Antero. 
Coruja e Paixão pressionam Chico e ele não avisa a 
Rock que a luta é armada. Otávio e Beatriz se encon-
tram na luta de Rock e trocam provocações. Amadeu 
promete defender Maria da Paz contra Fabiana. Márcio 
desconfia da relação entre Kim e Paixão. Rock vence 
sua luta e Paixão confronta Chico. Rock e Paixão 
decidem combinar uma nova luta. Vivi e Chiclete se 
encontram por acaso. Agno conversa com Rock e 
Leandro observa. Chiclete beija Vivi. Téo convence 
Jô a investir seu dinheiro.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Afonso pede perdão a Débora. Zóio rouba o note-

book da sala da diretora Ruth. Pendleton encontra 
Ester sozinha no meio da rua. Roger pensa em pedir 
demissão da O11O. As crianças do Clubinho vão até 
a casa do Sr. P para investigar. Débora descobre que 
Marcelo e Luisa estão brigados. Gabi oferece a Vini 
uma segunda chance para retomarem o romance. 
Mirela descobre que Raquel é a Dark Lady. Luisa 
entrega a Poliana uma carta escrita por sua mãe.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Ofélio escuta barulho no banheiro do camarim, 

abre a porta e encontra Manuela, que se apressa para 
entrar no show, que já está em sua segunda canção. 
Manuela entra no exato momento de sua parte no dueto 
romântico “Fugir Agora”. Priscila fica irritada e volta para 
o seu lugar de segunda voz. Nos bastidores, Artur come-
mora que Isabela conseguiu cantar no palco. Ofélio diz 
para Regina que Manuela estava trancada no banheiro.

TOPÍSSIMA 
Sophia fica irritada ao saber que Madalena proibiu 

Fernando de andar com Andrea. Beatriz aceita ser 
a presidente do Grupo Alencar. Andrea quase chora 
ao saber que foi proibida de andar com Fernando. 
Antonio e Sophia prometem conversar com Madalena. 
Graça avisa que vai liberar Edison. Pedro não gosta. 
Antonio discute com Sophia. Já na presidência, Beatriz 
surpreende Paulo Roberto ao demitir Yasmim.

O RICO E LÁZARO
Nitócris ordena que Nabonido durma no chão. Nabu-

codonosor autoriza a partida de seu exército. Asher vê 
Rebeca e Dana voltarem sem Joana e segue a procura de 
sua amada. Sem sucesso, Shag-Shag tenta arrumar clientes 
na rua. Sammu vai até a casa da Lua e diz ter uma proposta 
para Hurzabum. Rabe-Sáris segue com o exército babilô-
nico para o reino de Judá. Atormentado de desejo, Fassur 
começa a se autoflagelar. Joana se depara com ele e se 
assusta com o olhar doentio do sacerdote. 

MALHAÇÃO 
Max comemora a notícia e Regina fica perplexa 

com a atitude do marido. Raíssa é ovacionada durante 
a gravação de seu clipe, e Nanda se incomoda. Anji-
nha pede conselhos a Cléber sobre sua situação com 
Neide e Marco. Serginho se chateia com Guga. Filipe 
conforta Meg. Karina descobre que Daniel já se relacio-
nou com Jaqueline. Marco se irrita com Anjinha. Thiago 
não gosta de ver Jaqueline lutando com Daniel. Madu-
reira e Carla, Marco e Neide se encontram por acaso 
em um restaurante. Neide acredita que Marco vai pro-
por casamento. Beto afirma a Guga que só assumirá o 
bebê de Meg se ela provar que o filho é seu.

BOM SUCESSO 
Silvana confessa a Pablo que se sente culpada 

pelo estado de Alberto. Alberto gosta da reação de 
Paloma. Evelyn não sabe como agir com Felipe. 
Silvana pede ajuda a Mario. Alberto pergunta a Paloma 
se ela tem interesse em assistir a um desfile de moda. 
Marcos convence Nana de publicar um livro sobre 
Jesse Junior. Gisele se assusta quando Diogo ameaça 
tirar a vida de quem descobrir sobre sua relação, e 
alerta William. Vicente convida Gabriela, Patrick e 
Michelly para assistir a uma partida de basquete em 
sua casa. Alberto decide presentear Paloma com um 
vestido da loja de Eugênia.
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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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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.
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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 

Dalila envenena 
comida de Laila

Em Órfãos da terra, Jamil tenta acalmar Laila e 
fala com Almeidinha. Marie aceita o pedido de casa-

mento de Bruno. Benjamin começa a trabalhar na flori-
cultura de Eva. Aline vai até a clínica de Letícia atrás do 
filho e humilha a médica em público. Letícia libera Sara 
de seu repouso. Chega o dia do casamento de Latifa 
e Abner. Sob disfarce, Dalila trabalha na cozinha do 

salão de festas. Letícia se aconselha com Padre Zoran. 
Caetano procura Benjamin. Dalila envenena um prato 

de comida e manda entregá-lo para Laila. 
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Hoje será um bom dia para estreitar os laços 
de amizade. É hora de organizar uma reunião 
com os amigos! Você quer fazer algo que gosta 
e isso é exatamente o que você precisa para 
recuperar energias.

Você está controlando suas emoções com mais 
autoconfiança hoje. Certifique-se de que você 
não se torne inacessível. Você está seguindo 
com otimismo. Certifique-se de manter uma 
dieta equilibrada.

Você estará pronto para colaborar construtiva-
mente pelo prazer de se sentir útil. Seria bom 
relaxar e ouvir as suas necessidades básicas 
sem um senso deslocado de orgulho. Você 
precisa dormir mais.

Se você se prender aos seus valores, você 
terá o melhor dia de todos, não dê ouvidos a 
ninguém. Uma vida equilibrada está ao seu 
alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

Sua suscetibilidade pode provocar faíscas hoje. 
Você precisa de paz e tranquilidade e se con-
centrar em si mesmo. Vai ser difícil resistir a 
alguns excessos. Tenha especial cuidado com 
as refeições e fique fora de correntes de ar.

Seu relacionamento com crianças e jovens 
elevam o seu espírito. Usar uma máscara não 
combina com você. Se você sair, mantenha os 
pés no chão e não pense que você é inven-
cível. Há sinais de que lhe faltam vitaminas.

Você vai parecer mais profundo para as pessoas 
que o cercam, o que é a chave para seu sucesso 
hoje. Você está muito preocupado com os outros, 
dê-se uma pausa. É verdade que você não sabe 
quais são os seus limites, por isso deve descansar.

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.

Sua cabeça está nas nuvens e você não está moti-
vado a agir. No aspecto prático, você é tímido, mas 
o seu estado de ânimo, por outro lado, não poderia 
ser melhor! Retomar uma atividade de lazer que não 
envolva atividade física seria ideal para você.

O seu radar emocional estará extremamente 
aguçado e fará com que você seja seletivo. 
Não se afaste. Há tantas coisas acontecendo 
ao seu redor que você só tem um desejo: ficar 
sozinho, o que você realmente vai precisar.

Você percebe os erros que cometeu no pas-
sado e as circunstâncias fazem você melhorar 
as coisas. Você está se recusando a aceitar 
suas fraquezas presentes, o que é a razão da 
sua fadiga.

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 benefi-
ciará se você se concentrar mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida diária melhorará.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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ARREDIASN
EIACUST
SABEDORIA

Sufixo
aumenta-

tivo de
"chorona"

Posição
de Danilo
e Marcelo
no futebol

Que
apresenta 

seme-
lhança

Local onde
se monta
o cenário
no teatro

Latitude
(abrev.)

Na hora 
apropriada

O número
3,1416
(Mat.)

Grupos de
alunos 

em uma
escola

(?) Jazz,
time de

basquete
dos EUA

Aliança
militar 

com sede 
na Bélgica

Tubérculo
muito cul-
tivado no
Nordeste

Lewis Hamil-
ton, quatro 
vezes cam-
peão (F1) 

Venda, 
em inglês

Alain
Resnais,
cineasta
francês

(?) Bolena,
rainha
inglesa 

decapitada
Medida 

de acidez
do líquido
(Quím.)

Classe
social

medieval 
dominante

"(?) 
mon île",
sucesso 

de Caetano

Abril
(abrev.)

Marco da 
vitória dos
Aliados na
2a Guerra

Sobre, em
francês

(?) na Rua,
grupo
teatral

brasileiro
Que vivem
afastadas
do conví-
vio social
Qualidade

do rei
Salomão
(Bíblia)

Acústica (abrev.)
O segundo melhor

Olá!
Explosivo

tóxico
amarelo

Deixa
preparado
Embria-

gada

Água potá-
vel (bras.)
Interjeição
de enfado

Planta que tem
propriedades
cicatrizantes

Cláudia Ohana, atriz

Áries, Escorpião,
Aquário e Sagitário
Momento maior do
jogo de handebol

Os grupos
como o
WWF

Podem derreter por
efeito do 

aquecimen-
to global

conceito, na
avaliação escolar

3/sur — tnt. 4/dans — maza — otan — sale — utah.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
21 
02 
03 
26

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Cosme Alves da Silva Freire, 21 
anos, ficou gravemente ferido ao 
ser agredido a pauladas por um dos 
irmãos na tarde de ontem, na Rua 
Marfim, Bairro Melissa, em Cascavel. 

Outros dois irmãos contaram que 
os dois trabalhavam em uma obra 
quando se desentenderam e a agres-
são aconteceu. Cosme teve ferimen-
tos na cabeça, no tórax e nos braços. 

Por conta da gravidade dos 
ferimentos, o médico realizou os 
primeiros atendimentos ainda no 
local e depois a vítima foi encami-
nhada à UPA (Unidade de Pronto-A-
tendimento) Veneza. 

O agressor fugiu do local. 
A Polícia Militar realizou buscas 

na região, mas ninguém foi preso. 

Briga de irmãos deixa
um em estado grave

A VÍTIMA teve ferimentos graves na cabeça

Garoto tem lesão grave 
ao bater em árvore

Um adolescente de 13 anos teve uma 
lesão grave na cabeça após bater de 

bicicleta contra uma árvore no início da 
noite de ontem (3). O acidente acon-
teceu na esquina das Ruas Vinícius de 

Moraes e Jardel Filho, no Bairro Brasília, 
em Cascavel. Testemunhas disseram 

que ele teria perdido o controle da dire-
ção e batido contra a árvore. 

O ciclista teve afundamento de crâ-
nio, ficou inconsciente após a batida e 
havia a suspeita de TCE (Traumatismo 

Crânio-Encefálico). O garoto foi encami-
nhado ao HU (Hospital Universitário) de 

Cascavel em estado grave. 

Adolescente fica ferido em colisão no Centro 

Um garoto de 13 anos ficou ferido 
na tarde de ontem (3) em uma batida 
seguida de tombamento registrada 
na esquina das Ruas Maranhão e 7 de 
Setembro, no Centro de Cascavel. 

A batida envolveu um Honda Civic e 
uma Van. 

Com o impacto da batida, a Van 
tombou e girou diversas vezes na pista, 
atingindo ainda um carro estacionado. 
O garoto era passageiro da Van. Os 

motoristas não se feriram.
Um dos veículos teria avançado a 

preferencial causando o acidente. A rua 
ficou parcialmente fechada por conta de 
vazamento de combustível da Van. 

O menino teve ferimentos moderados 
e foi encaminhado à UPA Tancredo Neves.

COM o impacto da batida, a 
Van tombou e girou na pista

O GAROTO foi encaminhado em estado grave ao HU
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A Delegacia de Homicídios prendeu 
na tarde de ontem (3) um rapaz de 21 
anos suspeito de envolvimento na tenta-
tiva de homicídio de Roberto do Carmo 
de Andrade, morto a tiros no dia 30 de 
março na Rua Nhundiaquara, Bairro Bras-
madeira, em Cascavel. 

O outro suspeito do crime também 
foi identificado e é procurado pela polí-
cia. Ele seria Vagner Gonçalves, irmão 
do rapaz preso hoje. A polícia pede para 
que quem tenha informações sobre o 

Um caminhão guincho derrubou 
cinco postes de energia elétrica 
nas Ruas General Emilio Lucio Este-
ves e Souza Naves Sul, no Bairro 
14 de Novembro, em Cascavel. 

O fato foi registrado no início 
da tarde de ontem (3) e deixou 
as vias bloqueadas durante horas 
para que a substituição dos postes 
fosse feita pela Copel. Não houve 
registros de feridos.

De acordo com a Companhia, 
550 residências ficaram sem ener-
gia.  Até o fim da tarde, 118 ainda 
permaneciam no escuro, que só foi 
normalizado à noite. 

O motorista do caminhão fugiu 
do local, mas moradores disseram 
que ele reside no bairro. A Polícia 
Militar registrou a ocorrência e 
realizou buscas, mas ele não foi 
encontrado. 

Como não houve feridos, o 
motorista pode responder por se 

Acidente na BR-277: 
Polícia pede mais prazo 
A Polícia Civil encaminhou ao Ministério 
Público um pedido de dilação de prazo 

para a conclusão do inquérito a respeito 
do grave acidente com três mortes 

registrado dia 28 de julho no períme-
tro urbano da BR-277, em Cascavel. A 
batida envolveu um caminhão e cinco 

veículos. A solicitação acontece por 
conta dos laudos de local de crime e 
também do tacógrafo - que registra a 
velocidade em que o caminhão envol-
vido no acidente estava no momento 
da batida -, que são elaborados pela 
criminalística e não estão concluídos. 

DEPOIMENTOS 
Depois da resposta do MP, novas teste-
munhas devem ser ouvidas pela polícia. 

Já foram ouvidas algumas pessoas 
envolvidas no acidente, vítimas, um 

policial rodoviário federal e o motorista 
do caminhão, que afirmou que o trân-
sito parou de forma inesperada e que 
tentou desviar da fila de veículos para 

que a batida fosse menos grave.  

Jaqueline Simões do Nascimento, 30 anos, teve 
ferimentos moderados e chegou a ficar inconsciente 
ao bater de motocicleta em um ônibus do transporte 
público de Cascavel. A batida aconteceu na noite 
de ontem na Avenida Brasil, próximo à Praça do 
Migrante. O motorista do coletivo disse que a 
mulher tentou fazer uma conversão à esquerda e que 
ele não conseguiu desviar, colidindo nela. Jaqueline 
teve ferimentos na cabeça e na clavícula. Ela foi 
estabilizada no local e encaminhada ao hospital. 

Caminhão derruba cinco 
postes e causa apagão

evadir do local de acidente. Além 
disso, deve arcar com os custos 
dos postes e de todo o trabalho de 
substituição das estruturas. 

AÍLTON SANTOS 

MOTORISTA fugiu após derrubar 
cinco postes da rede elétrica

DH busca 2º autor de tentativa de homicídio
paradeiro do suspeito as repasse de 
forma anônima pelos telefones 197, 
3219-1329 ou no celular de plantão da 
Delegacia de Homicídios, 99909-3842.

O CRIME 
Roberto do Carmo de Andrade, 31 

anos, estava em uma confraternização 
quando foi atingido por diversos tiros. Ele 
teve perfurações no rosto, no tórax e nos 
braços, mas foi socorrido e se recuperou. 
O autor dos disparos havia fugido do local.  
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 A fase regional Amarela dos 
Jogos Escolares do Paraná deu iní-
cio ontem às disputas das quatro 
modalidades, em oito quadras, em 
Cascavel. No Ginásio Sérgio Mauro 
Festugatto, a primeira partida do 
dia pelo futsal feminino ocorreu 
logo pela manhã e fez as capixa-
bas da Escola Ulisses Álvares e 
as goianas da Escola Interamérica 
Fundamental pensarem que “o ar 
condicionado estava ligado no frio”, 
como brincaram algumas jogado-
ras, antes de fazerem um jogo 
quente em quadra.

No clima dos Escolares
“Eu sabia que ia encontrar um 

clima muito frio aqui, até que não 
está tanto, mas viemos prepara-
das. Antes de sair de lá minha mãe 
disse pra eu usar fone de ouvido 
sempre no avião e mascar chiclete 
na decolagem e no pouso, e colo-
car só moletom na bagagem porque 
aqui seria muito frio”, diz a capitã 
da equipe de Vila Velha, no Espírito 
Santo, Nicolly Helena, de 14 anos e 
que disputa uma fase nacional dos 
Jogos Escolares da Juventude pela 
primeira vez. “Ano passado fomos 
vice no Estado, perdemos o título Tira a blusa, 

coloca a blusa
A ala da Escola Interamérica Fundamen-
tal Gabriela de Barros Leveque, de 14 anos, 
também estranhou o clima em Cascavel, e 
passou num mesmo dia o frio e o calor que 

o cascavelense já está acostumado.
“Comparado com minha cidade [Goiâ-
nia], aqui é bem mais frio. Meus pais 
falaram para trazer blusa de frio, e eu 

olhava a meteorologia e via que aqui o 
clima variava bastante, às vezes estava 
20 e poucos graus e em seguida ia para 
7. Lá vivemos nos 30 graus constante, 

ficamos suando o dia inteiro”, diz a 
jovem, que também deixou seu Estado 

natal pela primeira vez para competir nos 
Jogos Escolares da Juventude.

“Em relação à cidade, aqui é bem menor, 
mas aqui é muito bonito, achei a estru-

tura melhor, a quadra [do Ginásio Sérgio 
Mauro Festugatto] é grande, tem placar 
eletrônico e bastante segurança, e uma 
comissão grande para nos ajudar. Estou 
bastante satisfeita. Daqui quero levar 

experiência e uma medalha classificató-
ria para a próxima fase”, diz Gabriela.
Antes de irem à quadra, as jogadoras 

das equipes enfrentaram os cerca de 10º 
C, durante a manhã. Já dentro das quatro 
linhas o clima foi quente, com um jogo de 
seis gols que terminou vitória do time do 
Espírito Santo, por 5 a 1. Hoje, capixabas 
e goianas enfrentam no Ginásio Sérgio 
Mauro Festugatto, às 8h15 e às 15h45, 
respectivamente, as paranaenses do 

Colégio Estadual João Paulo II, de Arapoti, 
em rodada decisiva para definição dos 

semifinalistas da chave.

nos pênaltis”, relembra a jovem, 
que vive numa cidade cuja tempe-
ratura média anual fica acima da 
casa dos 25º C.

Sobre Cascavel, Nicolly diz que 
“a cidade é bem aconchegante”, e 
que sabia que encontraria desafios 
a serem superados por aqui. “Mas 
eu falei para minha equipe que 
estamos aqui porque merecemos, 
e que todo mundo é igual, que 
se partimos para cima podemos 
ganhar e buscar nossos sonhos”.
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EQUIPE da Escola Interamérica Fundamental, de Goiânia (GO)

 EQUIPE da Escola Ulisses 
Álvares, de Vila Velha (ES)
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A equipe de judô da Associação Esportiva Juventus representou Cascavel com dez atletas no 
Campeonato Paranaense sub-9 e sub-11, realizado no último fim de semana em Guarapuava. 
Destaque para o medalhista de prata Rafael Toba de Lima (sub-11, superpesado, até 60 kg) 
e os medalhistas de bronze Diego Correa Ebrahim (sub-11, extra superligeiro, até 26 kg) e 
Vito Luigi Zanata (sub-11, extrapesado, acima e 60 kg). No Paranaense, quem perdia uma 
luta passava a disputar a Taça Paraná. Nela, Lucas Poisk Rodrigues (sub-11, meio pesado, 
até 50 kg) e Luiza Zucchi de Mello Vidal (sub-11, leve, até 36 kg) foram prata e Alice 
Gonçalves Sorbara (sub-9, leve, até 30 kg) foi bronze. Também participaram da competição 
os judocas Petrus Marani Oliveira, Matheus Linhares Posselt Correia, Felipe Frigerio Valdez e 
Pedro Henrique Lima Decki. Ao todo, 359 atletas participaram das disputas.

 Com um projeto 100% bene-
ficente, a escolinha de futebol 
Sorec/Tigrão deu início, no último 
fim de semana, com uma reunião 
com pais de alunos, à sua meta 
para os próximos anos: tornar-se 
uma equipe profissional com pratas 
da casa, a partir da Terceira Divi-
são do Campeonato Paranaense.

Para isso, aposta em separar as 
atividades recreativas de treinamentos 
de rendimento para jovens a partir de 
14 anos e disputar competições “mais 
importantes” do calendário.

“A ideia é resgatar o processo 
de revelação de jogadores, apro-
veitando atletas de toda a região, 
como já foi feito no passado, e 
apoiar para que eles tenham con-
tinuidade no futebol”, explica Elói 
Krüger, revelador de jogadores e 
ex-treinador de profissionais, que 
passou a integrar o projeto da 
Sorec/Tigrão nessa reformulação 
de didática.

Já Carlos Diniz, ex-jogador pro-
fissional e fundador da escolinha, 
diz que a meta de voltar ao futebol 
profissional será consequência do 
trabalho a ser realizado na base. “É 
um projeto de médio a longo prazo. 
Estamos convidando crianças com 
idade a partir de 4 anos para os 
treinos, que ocorrem diariamente, 

Rumo à Terceirona
nos três períodos do dia. É só ver 
qual horário se encaixa na rotina 
dos jovens. Temos uma estrutura 
com três campos e as aulas não 

A equipe sub-17 da Sorec/Tigrão 
manteve em Cascavel o troféu de cam-
peão da 1ª Copa Grêmio São Cris-
tóvão de Futebol Menores, que teve 
as finais das cinco categorias realizadas 
no último sábado (31), no Estádio 
Olímpico. Na sub-11 e na sub-13 
os títulos ficaram com o Toledo EC/La 
Salle; na sub-15 o Grêmio Toledo/SL 
Futebol foi o campeão; e na sub-9 o 
vencedor foi o Grêmio Bate Bola. 

DIVULGAÇÃO ATLETAS

têm custo para os pais”, explica 
Diniz, que atende pelo telefone 
99842-7347 para mais informa-
ções sobre o projeto da escolinha. 

     ARQUIVO ATLETAS
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JOGAM HOJE
COPA DO BRASIL

19h Athletico-PR x Grêmio
21h30 Internacional x Cruzeiro 

PLACAR DE ONTEM
  SÉRIE B

 B. de Pelotas ?x? Londrina
 Vila Nova ?x? Vitória
 Criciúma ?x? Ponte Preta

FUTSAL SÉRIE OURO
 Foz Cataratas ?x? Marreco

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

a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

 As equipes
Nesta noite, com a torcida ao seu lado e em vantagem, o Inter deve ter o ata-
cante Nico López, depois de algumas partidas na reserva, como titular ao lado 
de Paolo Guerrero e D’Alessandro, numa formação armada pelo técnico Odair 
Hellmann para sair no contrataque. Ele deve entrar no lugar de Rafael Sobis. 

Do outro lado, sem Orejuela, com a seleção colombiana, o técnico Rogério Ceni 
escalará Edilson, que não disputa uma partida inteira desde maio, na lateral 

direita. Na zaga, Léo é dúvida, com dores musculares. Na lateral esquerda, Dodô 
e Egídio disputam posição. Já a surpresa deverá aparecer no ataque, com Fred e 

Pedro Rocha na disputa por uma vaga.  

Internacional x Cruzeiro

Derrotado por 2 a 0 no jogo de ida da 
semifinal da Copa do Brasil, em Porto Alegre, 
o Athletico Paranaense recebe o Grêmio 
para o jogo de volta em busca de reverter a 
vantagem do rival na Arena da Baixada, em 
duelo marcado para as 19h desta quarta-feira 
(4). Pelo resultado do confronto realizado há 
21 dias, o Tricolor gaúcho pode até perder 
por 1 a 0 que garantirá vaga para disputar sua 
oitava final da competição – é pentacampeão. 
Já o Rubro-Negro paranaense precisa vencer 
por três gols de diferença para chegar à sua 
segunda decisão – foi vice em 2013. Uma 
vitória por dois gols de diferença favorável ao 
Furacão levará a disputa aos pênaltis. Vale lem-
brar que não há o critério de gol qualificado.

GRÊMIO

Em alta na temporada, o Interna-
cional tenta subir um degrau a mais 
na escala ascendente em que se 
encontra. Na noite desta quarta-feira 
(4), às 21h30, no Beira Rio, recebe 
o Cruzeiro para o jogo de volta da 
semifinal da Copa do Brasil.

O Colorado venceu por 1 a 0 a 

partida de ida em Belo Horizonte 
(MG) e agora joga por um empate 
para chegar à decisão pela terceira 
vez – venceu em 1992 e foi vice em 
2009. Já a Raposa, atual bicampeã 
e maior vencedora da competição 
com seis títulos, precisa ao menos 
devolver o placar para levar a disputa 

aos pênaltis e chegar à sua nona 
disputa de taça. Para isso, precisa 
repetir o feito realizado apenas uma 
vez no certame: reverter uma der-
rota como mandante na semifinal. 
Apenas o Santo André, em 2004, 
conseguiu o feito.
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