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 Morreram de sede
As hortaliças de Olezia Stachlsqui estavam morrendo de sede. 
A estiagem dos últimos meses reduziu bastante a produção 

da horta. A boa notícia é que a chuva voltou e deve ficar pelo 
menos até domingo, para alívio de rios e mananciais.

l Pág. 6

Justiça nega exame de 
insanidade a acusado 
de matar mãe e filha
A Justiça aceitou a denúncia contra o rapaz acusado de matar Silvia Caroline França e a 

filha dela de apenas nove meses, e negou o pedido da defesa para realização do exame de 
sanidade mental do réu. Ele foi denunciado por duplo homicídio com sete qualificadoras.

l Pág. 12
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A importância das pequenas coisas 

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.
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concurso: 0208

04 15 25 27 35 45

concurso: 1993

concurso: 1389

08 16 20 21 31 34
concurso: 2194

concurso: 5087

02 11 24 39 73

concurso: 5428

33.077
70.508
23.151
46.457
48.470

OUTUBRO

PAULISTA/SP

concurso: 1872

01 02 06 08 09 13 14 15 
17 19 20 21 22 23 25

concurso: 2009

04 07 10 15 20 21 23 
26 33 34 39 40 43 53 

66 69 75 79 82  91

05 06 11 24 36 41

01 15 21 23 24 57 79

‘‘

‘‘

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

‘‘

‘‘

Nublado  
Nublado com 
chuva isoladas

Nublado com 
poucas nuvens  

Nublado com 
chuva isoladas

 Recém-
empossado 
procurador-

-geral da 
República, Augusto 
Aras disse que deve 

priorizar durante 
sua gestão o com-

bate “intransigente à 
corrupção”.  

As pequenas coisas normalmente são as grandes coisas 
que nos fazem bem. Somos mais afetados pelas coisas que 
estão próximas de nós. Somos afetados pelas atitudes, pelas 
gentilezas, pelas palavras, pelas pessoas... 

O planeta pode estar passando por uma crise econômica, 
mas nós só percebemos isso quando aumenta o preço do pão 
na padaria da esquina, o preço do barril do petróleo no oriente 
médio... e essa influência é sentida por nós apenas na hora de 
abastecer o carro. O mundo é grande, é imenso, os problemas 
são gigantescos, há milhares de pessoas à nossa volta, mas 
as situações somente são percebidas por nós nos detalhes que 
nos circundam, na proximidade, no que é ou parece pequeno.

As pequenas coisas nos afetam. O que nos incomoda, afeta, 
alegra, estimula são os pequeninos detalhes que pontuam o 
nosso cotidiano. E assim também ocorre nas relações huma-
nas. Elas se avolumam e se intensificam a partir dos pequenos 
gestos, das pequenas atitudes. Um sorriso, um beijo, um abraço, 
uma carta, uma flor, um gesto. Quem não se encanta quando 
vê uma criança falando muito obrigada ou por favor? Quem 
não fica surpreso de uma forma agradável quando vê alguém 
pedir desculpas ao outro? Não é especial ouvir pessoas dizendo 
“eu te amo” com olhar de sinceridade em qualquer data e em 
qualquer momento?

Quem disse que não é preciso agir assim todos os dias, 
quem determinou que as pequenas gentilezas, os pequenos 
gestos estão fora da moda? Como é que o outro vai perceber 
que somos educados e agradecidos se não o demonstrarmos 
por esses pequeninos gestos de amor que fazem tanta dife-
rença? Caro leitor, os pequenos gestos fazem uma grande dife-
rença na nossa vida. Experimente, faça a experiência e verás 
quanta coisa poderá mudar na tua vida com as pequenas coisas.

 ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

 “Não há poder 
do Estado que 
esteja imune 

à ação do 
Ministério Público”.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Táxis e Uber no corredor
Já teve proposta do vereador Jorge Bocasanta (Pros) para 

que os corredores exclusivos do transporte público fossem 
liberados para os motociclistas - totalmente ignorada pelo 
Executivo municipal. Agora, o líder do Governo, Rômulo 

Quintino (PSL), apresentou uma nova ideia: autorizar que a 
faixa exclusiva dos ônibus das Avenidas Brasil, Barão do Rio 
Branco e Tancredo Neves sejam usadas também por táxis e 

transporte de passageiros por aplicativos - como Uber e 99. A 
indicação pedindo essa autorização foi encaminhada à Cettrans 

(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito).

Mudanças
Nítida mudança no discurso do prefeito Leonaldo Paranhos, 
que chegou a fazer transmissões ao vivo nas UPAs cobrando 

melhor prestação de serviços. Agora, na inauguração de 
reforma da USF do Santa Cruz, ao lado de Lísias Tomé, falou 

em “humanização do servidor” e que o respeito deve ser 
recíproco, entre cidadão e funcionário público.

 O transpor te escolar 
rural de Cascavel custou 
este ano R$ 6.326.739,89 
aos cofres públicos, valor 
que corresponde a 1,2 
milhão de quilômetros 
rodados para levar estu-
dantes de casa à escola e 
depois de volta para casa 
com segurança. Esse mon-
tante foi dividido entre as 
três empresas que vence-
ram a licitação ano pas-
sado: a Colibri Transportes 
e Turismo Eireli, a V.C. de 
Paula & Cia Ltda e a MLC 
Transportes Eireli - ME.

Previsto no início do 
cer tame, agora os ônibus 
passaram a contar com 
rastreadores. Serviço em 
uso há menos de um mês 
e que ser virá como um 
apoio ao trabalho reali-
zado pelos fiscais para 
verificar se “determinado 
veículo cumpriu o trajeto, 
se houve ou não possível 
desvio da rota, se o veículo 
foi vistoriado e está apto 
para a realização do trans-
porte e se são registradas 
oscilações na rota do veí-
culo”, conforme informou 
a Secretaria de Educação. 

A cobrança pelo sistema 
ocorreu devido a uma apu-
ração feita em 2017, pela 
Comissão Permanente de 
Educação da Câmara de 
Vereadores, que constatou 
contradições nas planilhas 
das antigas prestadoras de 
serviço: havia uma cobrança 
a mais de cerca de 30%. Por 
dia, havia um cálculo supe-
restimado em 2,5 mil qui-
lômetros e o prejuízo anual 

LDO: prazos 
para emendas
A Comissão de Finanças 
definiu os prazos para 
inclusão de emendas à 
LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) e ao 
PPA (Plano Plurianual). 
Os vereadores poderão 
apresentar alterações ao 
PPA de 4 a 18 deste mês. 
Já para a LDO as alterações 
poderão ser requeridas 
até 28 de outubro. Uma 
audiência pública para 
discutir as ações está 
prevista para 14 de outubro, 
às 14h, na Câmara, para 
debater o orçamento do 
Município do ano que vem, 
de R$ 1,506 bilhão.

Cargos
Para assegurar apoio do 
MDB em eleições futuras, 
Walter Parcianello - que 
havia deixado o cargo 
de secretário municipal 
de Esportes na disputa 
estadual - volta a ocupar 
vaga pública. Ele assumiu 
a presidência do IPMC 
(Instituto de Previdência 
do Município de Cascavel). 
O cargo era ocupado pelo 

advogado Alcineu Gruber, 
que passa para a chefia de 
Gabinete. Por enquanto, 
ele continua esperando ser 
chamado para um cargo 
regional do Estado.

Preenchidas
Se o ano começou com 
cargos do primeiro escalão 
vagos, agora praticamente 
todos estão ocupados por 
servidores com dedicação 
exclusiva. Cletírio Feistler 
chegou a acumular a 
Secretaria de Obras, o 
IPC, a Casa Civil e o Meio 
Ambiente. O IPC está com 
Edson Vasconcelos, Obras 
com Adelino Ribeiro e 
o Meio Ambiente com 
Wagner Yonegura. O único 
a acumular duas funções é 
Ney Haveroth: é presidente 
da Cohavel e secretário 
de Agricultura. A pasta 
sem comandante é a da 
Comunicação, desde a saída 
de Ivan Zuchi. Levando 
em conta que o salário de 
secretário é de R$ 15.891,41 
- exceto chefe de Gabinete, 
que recebe R$ 12 mil -, a 
folha teve um incremento de 
R$ 59.674,23 ao mês desde 
janeiro deste ano. 

Ônibus escolares
agora são rastreados

Valores contratados
Pelos contratos em vigor, os valores ficaram assim definidos para 
dois anos: Colibri Transportes e Turismo Eireli responsável pelos 
lotes 1 (R$ 2.399.120), 3 (R$ 2.712.752), 4 (R$ 1.649.956) e 6 (R$ 
1.241.424); a V.C. de Paula & Cia Ltda pelo lote 2 (R$ 5.144.028) e 
a MLC Transportes Eireli - ME pelo lote 5 (R$ 6.696.692).

era de R$ 2 milhões. 
Dois anos depois, o 

Município afirma que o ras-
treamento não servirá para 
calcular o percurso pago. “É 
importante esclarecer que 
o rastreador não servirá 
de base para o cálculo da 
quilometragem para fins de 
pagamento às empresas, 
considerando que, como o 
rastreador fica permanen-
temente no veículo, calcula 
inclusive a quilometragem 
percorrida da residência 
do motorista até o pri-
meiro aluno e da mesma 
forma no fim do dia, mas 
o Município paga pela qui-
lometragem percorrida com 
alunos”, explica a Secreta-
ria de Educação.

São mais de 9 mil quilô-
metros percorridos por dia 
pelos veículos contratados. 
Em 2017, fiscais da Secre-
taria de Educação percorre-
ram as linhas para confron-
tar a quilometragem que 
vinha sendo paga. “Naquele 
momento houve diferença 
na quilometragem aplicada 
e os valores pagos. Essa 
fiscalização se manteve 
e atualmente há pouca 
variação entre as linhas e 
geralmente em decorrência 
da mudança de alunos. No 
entanto, quando um aluno 
deixa de utilizar o trans-
por te escolar rural, outro 
passa a utilizar o serviço, 
por isso a quilometragem 
não muda muito”, acres-
centa a secretaria. 



que, apesar de ter conhecimento 
das eleições, já decidiu que não irá 
votar. “Eu trabalho no serviço muni-
cipal há mais de 20 anos. A gente 
percebe que muitos candidatos 
estão lá por indicação e não têm 
conhecimento do ECA [Estatuto da 
Criança e do Adolescente]”, acusa.  

Ao todo, foram habilitados 99 can-
didatos para a disputa das 15 vagas. 
O aposentado Rodrigues Sabara 
diz que o número é muito alto para 
a cidade. “Eu conheço apenas dois 
candidatos. Nem imaginava que tan-
tas pessoas estavam concorrendo”. 
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n Reportagem: Milena Lemes

Neste domingo (6) ocorrem em 
todo o País as eleições para a esco-
lha de conselheiros tutelares munici-
pais. Todos os eleitores em dia com 
a Justiça Eleitoral podem votar. As 
campanhas começaram no dia 16 
de agosto e se concentraram nas 
redes sociais. Por conta disso, a 
informação não chegou para todos. 

A repor tagem do HojeNews 
foi às ruas ouvir a população. E 
a maioria nem sequer sabe que 
haverá a eleição, quem dirá conhe-
cer algum candidato. “Eu não sabia 

População tem dúvidas sobre
as eleições de conselheiros

que domingo tem eleição. Até por-
que nem tenho filhos pequenos. 
Mas minhas netas estudam em 
escolas municipais, então prova-
velmente quando minhas filhas 
forem me visitar amanhã [hoje] 
elas comentarão”, respondeu a 
aposentada Luiza Amisse da Silva.

Há quem saiba das eleições, 
mas recebeu informação incorreta: 
“Uma candidata foi até a minha 
casa fazer campanha, mas ela me 
disse que o voto é obrigatório”, 
disse a aposentada Alexandra da 
Rosa. Informação improcedente, 
pois o voto é opcional. 

Caso da monitora Viviane Fialho, 

Como e onde votar
Para votar nas eleições do Conselho Tutelar é preciso ter mais de 16 anos e 
estar inscrito regularmente como eleitor de Cascavel. O eleitor deve ter em 

mãos um documento oficial com foto e o título de eleitor. Será possível votar 
em apenas um candidato. A votação será neste domingo, dia 6, das 8h às 17h. 
Pela primeira vez em Cascavel a votação será por meio de urna eletrônica. 

São seis pontos de votação na cidade: Escola Municipal Ademir Correa, Caic 
I, Ceep, Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, Colégio Estadual Marilis 

Faria Pirotelli e Unioeste.
No site cascavel.atende.net é possível verificar o local de votação, o nome e 

o número de todos os 99 candidatos.  



05HOJE NEWSCASCAVEL, 03 DE OUTUBRO DE 2019



n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá
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 Desassoreamento do Lago
O prefeito Leonaldo Paranhos disse que a questão do desassoreamento do Lago 
Municipal de Cascavel está sendo discutida com a Sanepar para que uma inter-

venção seja feita o mais rápido possível. 
O assunto foi debatido novamente ontem ontem com o presidente da Sanepar, 
Claudio Stabile, e técnicos do IAP e Institutos das Águas, além do secretário do 

Meio Ambiente de Cascavel, Wagner Younegura.
“Trouxe mais uma vez a discussão sobre a importância da ação, a urgência que 
temos. Não há possibilidade de esperar um estudo, para depois fazer o projeto 

e a intervenção. Temos que ter uma ação imediata no lago, tendo em vista a 
realidade que já constatamos. É claro que deve ser feito um estudo para ver a 
quantidade de lodo e para onde vai ser destinado o material que for retirado 

porque há uma questão ambiental”, disse o prefeito.

 A produtora Olezia Stachlsqui 
cultiva cerca de 30 mil pés de 
folhosas em sua horta. A falta de 
chuva já comprometeu cerca de 4 
mil deles. “O ideal é irrigar três vezes 
ao dia, mas estamos conseguindo 
irrigar apenas uma vez”, conta. 

Ela explica que, por conta do 
sol muito forte, as hortaliças não 
se desenvolvem. “Quando está 
muito quente, a alface e o almei-
rão fecham rapidamente, e, por 
estarem fechados, eles armaze-
nam água e, com o calor intenso, 
as folhas queimam”. 

Olezia tem um sistema de irriga-
ção que puxa a água de um açude 
que passa nos fundos da sua pro-
priedade. Porém, sua preocupa-
ção aumenta a cada dia, porque o 
açude está secando: “Durante esse 
período sem chuva nós conseguimos 
dar um jeito de irrigar a plantação, 
mas agora temos capacidade só 
para mais dois ou três dias”. 

Quarta-feira 
sem rodízio

O rodízio no abastecimento de 
água foi suspenso novamente 

ontem pela Sanepar em Cascavel. 
De acordo com a companhia, os 

reservatórios amanheceram com 
23 milhões de litros, mas a equipe 
técnica decidiu pela suspensão em 

razão de o consumo ter se mantido 
abaixo do volume distribuído nos 

dias mais críticos.
A programação do rodízio conti-

nua e hoje pela manhã uma nova 
avaliação será feita. 

Conforme a Sanepar, mesmo com 
as chuvas esperadas para os próxi-
mos dias, o alerta continua porque 

os volumes previstos ainda não 
oferecem segurança para recarga 

dos mananciais de abastecimento. 

De acordo com ela, o nível da 
água do açude baixou 20 centíme-
tros. “Se não chover expressiva-
mente, não tem o que fazer, nós 
vamos perder a plantação”, lamenta.

O Simepar (Sistema Meteoroló-
gico do Paraná) prevê chuva para 
Cascavel de hoje até domingo. 

Estiagem prejudica 
produtores de hortaliças

PRODUTORA perdeu mais de 4 mil pés de hortaliças

Produção diminuiu 
Olezia Stachlsqui produzia 2 mil 
mudas de hortaliças por semana. 
Desde que as chuvas sumiram, a 
produção caiu e nesta semana ela 
plantou apenas 250 mudas de alface 
e 250 de almeirão. 
De acordo com ela, a procura pelas 
hortaliças aumentou. “Nós estamos 
dando prioridade para as saladas, 
que são as mais procuradas”. 
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Unidades que atenderão com horário estendido
UBS CANCELLI 03/10/17/24/31-10-2019 19h às 21h
USF CASCAVEL VELHO 15/23-10-2019 19h às 21h
USF JUVINOPOLIS 01/03/08/10/15/17/22/24/29-10-2019 17h às 19h
UBS LOS ANGELES 01/10/15/24/31-10-2019 19h às 21h
USF MORUMBI 10-10-2019 19h às 21h
USF NAVEGANTES 28/29/30/31- 10-2019 17h às 19h
USF PERIOLLO 07/09/11 - 10-2019 19h às 21h
USF RIO DO SALTO 23/25- 10-2019 17h às 19h
USF SANTO ONOFRE 16/19-10-2019 19h às 21h
USF SANTOS DUMONT 08/09-10/2019 17h às 19h
USF SEDE ALVORADA 08/16/24/28 - 10-2019 17h às 19h
USF CANADÁ 01/03/08/10/15/17/22/24/29-10-2019 19h às 21h
UBS VILA TOLENTINO 28/29/30/31-10-2019 19h às 21h
USF XIV DE NOVEMBRO 11/18-10-2019 19h às 21h
USF PIONEIROS 08/15/22/29-10-2019 19h às 21h
USF PRESIDENTE 01/02/08/09/15/16/22/23/29/30-10-2019 19h às 21h
USF TARUMÃ 08/11/15/18- 10-2019 19h às 21h
USF RIVIERA 14/15/16/17/18-10-2019 19h às 21h 

 Mês dedicado à saúde da 
mulher, outubro começou com inten-
sificação do atendimento preventivo 
nas unidades de saúde de Casca-
vel. A Secretaria de Saúde ampliou 
a oferta de exames preventivos em 
mulheres pré-agendadas e com livre 
demanda. Algumas unidades esten-
derão o horário até as 21h em dias 
alternados deste Outubro Rosa.

“A maioria das unidades aten-
derá, dentro do horário normal 
de funcionamento, com médicos, 
enfermeiros, assistência social e 
odontologia, além de parceiros do 
Outubro Rosa, estagiários de uni-
versidades para um acolhimento 
diferenciado com as mulheres, 
ampliação do atendimento com 
palestras, orientação e exames 
preventivos, encaminhamento para 
realização de mamografia de ras-
treamento e o teste rápido, além 
de avaliação bucal com as pacien-
tes e orientações de higiene e 
escovação na odontologia”, deta-
lha a coordenadora do Programa 
de Saúde da Mulher, Juliana Lange.

As unidades foram especialmente 
decoradas para o movimento e as 
equipes trabalham caracterizadas, 
incentivando o movimento. 

O Paço Municipal recebeu luzes 
no tom rosa para aderir ao movi-
mento que aler ta para a impor-
tância de cuidar da saúde e tirar 
um tempo para fazer exames que 
podem detectar doença precoce-
mente e, assim, aumentar as chan-
ces de cura. 

Também estão sendo entregues 
lembrancinhas e panfletos informa-
tivos, todos com objetivo de incen-
tivar a prevenção.

Em Cascavel, segundo Juliana, 
a campanha visa incentivar a con-
tinuidade da livre demanda pelo 

Unidades de Saúde intensificam 
atendimento no Outubro Rosa

cuidado com a saúde, uma vez 
que não há fila de espera por 
mamografia, por exemplo. “Toda 
mulher que tiver dúvidas ou sentir 

a necessidade de um atendimento 
deve procurar a unidade à qual 
está referenciada, tirar dúvidas e 
solicitar um encaminhamento”. 

Sobre a data
O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo 
principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Mais recentemente, também 

se passou a alertar sobre o câncer de colo do útero. A data é celebrada anual-
mente e visa compartilhar informações e promover a conscientização sobre a 
doença, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de 

tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade.
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para a Polícia e os dois se enfrentam. Fabiana garante a 
Márcio que acabará com a confeitaria de Maria da Paz. 
Fabiana ameaça Sueli para conseguir as receitas dos 
bolos de Maria. Agno elogia Abdias e Leandro observa. 
Jô consegue um emprego como vendedora em uma loja. 
Gladys alerta Lyris sobre o perigo de Cássia se envolver 
com alguém que conheceu na internet. Tonho tem um 
mau pressentimento e avisa a Maria da Paz. Sueli vê 
quando Jenifer encontra Rael. Matilde lembra o nome 
de Maria da Paz ao ser apresentada a ela. Rock vai ao 
encontro de Fabiana. Régis pede ajuda a Maria da Paz. 
Vivi combina um encontro com Chiclete. Fabiana procura 
Rael. Jô atende Sílvia na loja.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Os meninos do MaGaBeLo não conseguem 

acompanhar o ritmo de Ester nas brincadeiras e 
estranham o fato da menina não se cansar. Gabi apa-
rece na audição de Vini. Yasmin tenta convencer Luigi a 
não desistir de seu sonho em ser diretor. Débora começa 
a se incomodar com a presença de Feijão em sua nova 
vizinhança. Jeff decide dar outra chance, e marca um 
novo jantar com a mãe de Brenda em sua casa. Ruth 
e Helô decidem se Vini está apto para entrar na escola. 
Luigi vende seus equipamentos de filmagem para Eric. 
Roger descobre que Glória é uma das investidoras da 
O11O. Luisa não fica feliz ao descobrir que Débora é a 
nova vizinha de Marcelo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Os capangas de Geraldo apostam quem conseguirá 

dar o primeiro beijo em Laurinha. O pastor sugere que 
aproveitem a peça para fazer uma festa surpresa para 
Manuela. Otávio faz manobras de skate para mostrar para 
Mateus. Pedro aparece dirigindo e quase atropela Otávio. 
Isabela briga com Pedro e o culpa pelo ocorrido para 
defender Otávio. Todos estranham o comportamento dela, 
que se passa por Manuela. Com a perna machucada, 
Otávio terá que ficar no vilarejo.

TOPÍSSIMA 
Antonio pede emprego na universidade para Beatriz. 

Dagoberto pede para falar a sós com Sophia. Ele pede 
para ela ajudá-lo a se aproximar de Andrea. Beatriz aceita 
dar um emprego para Antonio na faculdade. Minha Flor 
se irrita com a avareza de Mão de Vaca. Gustavo chega a 
tempo e consegue parar o ônibus de Isadora. Ele a pede 
em casamento na frente de todos. Vitor agradece o apoio 
de Elisabete e pinta um clima entre eles. Graça diz que 
Edison terá que dizer a verdade.

O RICO E LÁZARO 
Nabucodonosor elogia a bondade de Daniel. Na 

companhia de Abednego, o governador encontra Eze-
quiel. Nitócris humilha Kassaia. Zac vai até a Casa da 
Lua e pede bebida. Nebuzaradã trata Kassaia com frieza. 
Ravina fica indignado ao saber da atitude agressiva de 
Absalom. Larsa chama Asher para um compromisso. Na 
Casa da Lua, Rabe-Sáris apresenta Nebuzaradã a Zac. 
Shamir e Tamir apresentam suas novas esposas aos 
familiares. Sammu-Ramat encontra Kassaia e diz que o 
único jeito de a princesa engravidar é se deitando com 
outro homem. Zabaia anuncia o início do torneio de lutas. 
Zac se surpreende ao ver Asher chegando para lutar.

MALHAÇÃO 
Lígia proíbe Filipe de levar Rita para sua casa. Carla 

termina o noivado com Madureira. Milena pede que Vânia 
desista de processar Karina. Camelo alerta Raíssa para 
o comportamento expansivo de Nanda. Anjinha conta a 
Marco sobre a separação de Carla e Madureira, sem per-
ceber que Neide está com o pai. Milena afirma a Karina 
que é a última vez que ajudará a mãe. Martinha volta para 
o Brasil. Chega o dia da apresentação de Raíssa e Nanda. 
Rita vê Rui entre a multidão no Rock in Rio.

ÉRAMOS SEIS 
Júlio pede para Marion ir embora. Lola escreve para 

as irmãs dizendo para não irem, mas Júlio a impede de 
enviar a carta. Almeida se ofende com uma brincadeira de 
Júlio. Lúcio não passa no teste de Tião, e Alfredo se irrita. 
Tia Candoca envia um presente inusitado para Julinho. Zeca 
beija Olga. Shirley não deixa Inês estudar com Carlos e dis-
cute com Afonso. Lola desconfia da presença de Inês em sua 
casa. Alfredo vê Inês beijar Carlos. Júlio se sente obrigado 
a beber com Assad. Lola repreende as irmãs pelo presente 
que trouxeram para Julinho. Júlio se embriaga no trabalho.

A DONA DO PEDAÇO
 Jô afirma a Régis que não mudará seu depoimento 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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1- LUCAS CHRISTOFF E ANNY KAROLINI TEIXEIRA
2- JOHNNY FERREIRA MOURA E DANIELA APARECIDA LUQUINI
3- JACY CORDEIRO E IVANI FÁTIMA DE SOUZA
4- SIDNEY OLIVEIRA DE MENEZES0 E ROSELANI VARGAS DOS SANTOS
5- CLÉVERSON CARDOSO DA SILVA E ANA PAULA DOS ANJOS
6- ALTAIR DA ROCHA KLEN E TATIANE TERESINHA DOS SANTOS
7-GABRIEL CRISTIAN PADILHA DOS SANTOS E LANA RUBIA BACKES ROSSETO
8- ROGERIO MONTREZOL DE OLIVEIRA E KEILA GIACOMOLLI
9- ALEMIR SOLUSZYNSKI E DANIELE VIEIRA
10- ROGER LINO BERGAMIN E FABIANA RIBEIRO MACHADO 

Diogo fica furioso ao flagrar 
um poema de Mário no 
computador de Nana

Em “Bom sucesso”, Silvana fala mal de Paloma e 
é vaiada. Lulu ajuda Silvana a sair do meio da multidão 
que a hostiliza. Sofia presenteia Nana com um vestido 

de Paloma. Mário visita Alberto. Machado avisa a 
Vicente que dois olheiros de universidades americanas 

assistirão ao jogo. Diogo fica furioso ao flagrar um 
poema de Mário no computador de Nana. Silvana se 

irrita ao descobrir que ela fez propaganda da marca da 
Paloma. Gisele tem receio que Diogo faça mal a Mário. 
Paloma recebe muitos pedidos. Diogo finge ser Nana 
e marca um encontro com Mário do computador da 
esposa. Diogo observa quando Mário entra no bar.  
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Há previsão de amizades positivas florescentes 
no futuro. Em compensação, seu cérebro efer-
vescente está exigindo momentos de relaxa-
mento. Deem-se os meios para fazê-lo e tudo 
ficará melhor!

O seu entusiasmo o está levando na dire-
ção certa e as conversas vão levantar o seu 
espírito. Você terá que fazer um esforço para 
conseguir algum tempo sozinho e relaxar, o 
que você não é capaz de fazer no momento. 

Os conflitos que estão acontecendo não vão 
atingir você e você vai ser o único a suavi-
zá-los. Muito bem! O contato humano será a 
melhor forma de acalmar sua mente.

Você precisa superar sua reticência natural 
para começar a fazer um progresso mais 
rápido. Sua dieta está causando deficiências 
que você deve levar em conta para voltar aos 
níveis de energia anteriores.

Você vai fazer alguns contatos interessantes 
e novas portas se abrirão. Boas e novas ami-
zades estão no horizonte. Você está perdendo 
tempo com assuntos sem importância e está 
cansado.

Não conte com ninguém hoje, somente com 
você. Mesmo que tenha tendência a pensar 
em coisas demais, você ficará bem se conse-
guir um pouco de ar fresco - literal e figurati-
vamente falando.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas 
ações estão em sintonia com o seu ego básico 
e isso o torna dinâmico hoje. Você está inundado 
com uma sensação de bem-estar! Você terá 
maior influência sobre os outros, mas não abuse.

Sua convicção e serenidade vão fazer com que 
você pareça mais confiável aos olhos dos outros. 
Sua energia vai voltar para você e, quando isso 
acontecer, você vai ser capaz de pensar de forma 
mais prática em como não desperdiçá-la.

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!

Desconfie de esquemas arriscados e duvi-
dosos. Não se deixe distrair com boba-
gens, você precisa de espaço para refletir. 
Sua vitalidade está em alta, durma mais 
para mantê-la assim.

Você não ficará decepcionado com aqueles que 
o rodeiam e festividades estão próximas. Você 
está cada vez mais em forma e ficará satis-
feito com seus esforços. Reduza o consumo de 
doces, eles não são a recompensa ideal.

Você vai estar cheio de autoconfiança, talvez 
até demais, e isso pode levá-lo a confli-
tos. Você sente uma necessidade cres-
cente de se movimentar e não consegue 
ficar parado. 
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perten-
cente ao
Governo

(?)-
sagrada,
planta
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gido por
Tedros

Adhanom

Pronome 
possessivo
masculino

Prática 
de Madre
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Calcutá
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do prédio da Fiocruz,
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3/oms. 4/mari. 5/mirra — riste. 6/elipse. 7/frenesi.
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No fim da tarde de ontem (2), José Moacir 
de Lima, 59 anos, sofreu um corte na orelha 
esquerda e lesões no ombro e na perna após ser 
agredido pelo próprio irmão com um cabo de 
vassoura e um facão. A agressão aconteceu na 
Rua Noel Rosa, no Bairro Brasília, e teria sido 
motivada por uma desavença entre os dois. 
José foi levado à UPA Brasília e o irmão foi 
detido pela Polícia Militar e levado à 15ª SDP.  

 Vai a júri popular hoje, no Fórum 
de Cascavel, Gilmar Pereira dos 
Santos, acusado de tentar matar 
Aline Alvez dos Santos, de 68 
anos. O crime aconteceu dia 18 de 
julho de 2018 na casa da vítima, 
em Santa Tereza do Oeste. 

Aline foi agredida a pauladas 
e chutes. Ela foi encontrada 
pela polícia somente 24 horas 
depois da agressão. A idosa 
estava caída no chão, seminua, 
com a cabeça ensanguentada e 
apresentava sérias dificuldades 
para respirar. Ela foi socorrida e 
conseguiu sobreviver. 

A acusação é de tentativa de 
homicídio duplamente qualificada. 
Com as qualificadoras de motivo 
fútil, já que o crime foi motivado 
por uma suposta dívida de R$ 100 
que o acusado alega ser paga-
mento de um serviço que havia 
realizado para a idosa. 

A outra qualificadora é uso de 

Acusado de tentar matar 
idosa por R$ 100 vai a júri

recurso que dificultou a defesa da 
vítima, pois a mulher foi surpreen-
dida pelo acusado desarmada e 
desprevenida. 

Está destacada também nos 
autos do processo a desigualdade 
de forças por conta da diferença 

de idade entre a vítima, de 68 
anos, e o réu, que tinha 26 na 
data do crime. 

Outro ponto citado é que a vítima 
foi deixada para morrer e isso só não 
aconteceu porque foi encontrada 
pela PM. O réu está preso.

Jeferson Veloso de Souza, 25 anos, ficou ferido após ser agredido com uma garrafa de 
vidro na tarde de ontem (2) na Rua Romeu Caponi, Bairro Periollo, em Cascavel. A 
vítima sofreu diversos cortes, pois, durante a agressão, a garrafa se quebrou. Vizinhos 
afirmaram que o agressor seria o pai de Jeferson e que as agressões começaram após uma 
discussão. Jefferson teve cortes no ombro, na mão direita e no queixo e foi levado à UPA 
Tancredo. A Polícia Militar realizou diligências para encontrar o agressor, que fugiu do local. 

 Além de aceitar a denúncia do Minis-
tério Público contra Halif Ferreira de Lima, 
a juíza Raquel Fratantonio Perini negou o 
pedido da defesa do réu para realização 
do exame de sanidade mental dele. 

Halif é acusado de matar a compa-
nheira Silvia Caroline França, 25 anos, e a 
filha dela, Ana Lis, de apenas nove meses.

O crime teria acontecido no dia 8 de 
setembro, mas os corpos só foram encon-
trados no dia 11 na casa onde ela morava, 
na Avenida Carlos Gomes, Bairro Parque 
São Paulo, em Cascavel. O suspeito ficou 
na casa com os corpos e inclusive tomou 
banho no banheiro do lado do corpo de 
Silvia, encontrado no chão do banheiro. 

O advogado de Halif vai recorrer da 
decisão e insistir no exame. “Quero que 

Mãe e filha mortas: Justiça nega 
exame de sanidade mental do autor

seja feito o exame para que os médicos 
do Complexo Médico Penal de Piraquara 
atestem se ele tem ou não alguma doença 
de ordem mental. Porque não é normal 
uma pessoa matar um bebê de nove meses 
e uma mulher num domingo e ficar com 
os corpos até a quarta-feira, tomar banho 
no mesmo banheiro onde a mulher estava 
morta do lado... Se ele não tiver a doença, 
ele vai a júri e, se tiver, vai para tratamento 
no Complexo Médico Penal em Piraquara”, 
explica o advogado Ismael Kalil. 

O MP pede sete qualificadoras aos 
dois crimes. O advogado pretende pedir 
a exclusão de pelo menos duas delas, 
já que, na visão dele, está havendo um 
“excesso de acusação”. Quais são as duas 
ele só deve revelar na audiência.   

FÁBIO DONEGÁ 
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Colégio Militar
O centro que caminhava no pacote de obras para a Olimpíada do Rio, em 2016, 

parece sem futuro. O espaço chegou a ser confirmado como sede do Colégio 
Militar que seria implantado em Cascavel. No ano passado, a implantação foi 

descartada porque o local não apresentava estrutura para salas de aula. 
A possibilidade de uma nova obra no local para dotá-lo chegou a ser proposta, 
inclusive pelo atual governador Ratinho Júnior quando era deputado. Seriam 

necessários R$ 8 milhões para isso. 
Mas mesmo com o decreto da implantação assinado há mais de um ano, não há 

garantias de que o Colégio seja realmente implantado em Cascavel. 
Após diversas tentativas de informações com o comando da Polícia Militar do 

Paraná, ontem (2), após circulação de um vídeo no qual o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, e o deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) falam sobre a 

possibilidade da implantação do Colégio Militar em Cascavel e outras cidades do 
Estado, a reportagem refez contato com a Seed (Secretaria de Estado da Educa-

ção), que informou que, no momento, há apenas a garantia de que dois Colégios 
Militares serão implantados em Curitiba e que a escolha foi feita com base nos 
critérios estipulados pelo MEC (Ministério da Educação), um desses critérios é 
de que as instituições devam estar localizadas nas capitais dos estados ou em 

regiões metropolitanas. Os colégios escolhidos ainda não serão divulgados por-
que, conforme a legislação do programa, o cumprimento da presente etapa não 

significa seleção imediata do Estado. 

 A novela da obra do CNTA (Cen-
tro Nacional de Treinamento em 
Atletismo) já fez alguns aniversá-
rios. Licitada em 2014 e com previ-
são de entrega em 2016, o local já 
está abandonado há quase um ano 
e não tem previsão de conclusão. 

A construtora responsável pela 
obra, N Dalmina, recebeu semana 
passada uma solicitação de trâmi-
tes para a retomada da obra. “Esta-
mos realizando os trâmites para a 
contratação dos seguros necessá-
rios para a retomada da obra para 
então repassar ao Estado e aí a 
retomada será definida”, revela o 
engenheiro da empresa Paulo de 
Tarso Rodrigues. 

O valor necessário para a con-
clusão da construção, com base 
no projeto original, seria de cerca 
de R$ 2,5 milhões. Conforme a 
construtora, 95% da obra está con-
cluída, sendo necessários ainda a 
instalação de toda a parte elétrica, 
a iluminação externa, o plantio 
de grama e os acabamentos nos 
geral. Além disso, das medições 
já realizadas, segue em trâmite o 
pagamento de R$ 400 mil para a 
construtora.

Mas por conta do abandono - já 
que não há qualquer segurança no 
local -, o Centro deve passar por 
alguns reparos referente a des-
gastes em diversos pontos. Uma 
pessoa mora em uma sala impro-
visada sob as arquibancadas. Não 
há informação de que ele seria 
segurança do local, já que o por-
tão está aberto e não há controle 
de quem entra ou sai. 

Também não há definição ainda 
de quem vai administrar e utilizar o 
local após a entrega. 

Obra vira elefante branco
e colégio pode não existir

OBRA está abandonada há quase um ano e não há 
qualquer segurança ou proteção no local

FÁBIO DONEGÁ

A reportagem entrou em contato 
com a Seil (Secretaria Estadual de 
Infraestrutura e Logística), mas não 
houve retorno. 

 POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular e veja 
imagens feitas na 
obra abandonada 

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
26 
02 
03 
26

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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Datas dos jogos
O mata-mata das quartas de 
final da Série Ouro 
2019 terão início na 
próxima quarta-feira (9), 
com a rodada de volta mar-
cada para o dia 26 (sábado). 
O Cascavel fará o primeiro 
jogo com o Marreco fora de 
casa. Os outros duelos da 
rodada de ida serão: 
Dois Vizinhos x Pato, 
Umuarama x Marechal e Foz 
Cataratas x Campo Mourão.

 O funil ficou estreito. A última 
das fases de classificação para a 
Grande Final da Copa Truck será 
iniciada neste fim de semana no 
Autódromo Zilmar Beux de Cas-
cavel, com a disputa de duas 
corridas que marcam a sétima 
etapa. Depois, haverá apenas 
a etapa do Velopark, dia 28 de 
outubro, para definir quem vai 
disputar o título em Interlagos, no 
dia 8 de dezembro.

Dos três pilotos da AM Motors-
port, apenas André Marques tem 
vaga assegurada na disputa do 
título. Débora Rodrigues e Wel-
lington Cirino precisarão terminar 
esta fase entre os três melhores 
para estar na final.

“Não há dúvida que a pressão 
aumenta, ainda mais com a amplia-
ção do grid que teremos em Casca-
vel. O que me deixa confiante é que 
temos um excelente equipamento 
que já mostrou força nas últimas 
etapas. Vamos pra cima nesta 
pista que é sensacional”, afirma 
Wellington Cirino.

Débora Rodrigues também se 

Em busca de vaga na
Grande Final da Tuck

mostra confiante em obter a vaga 
na final, especialmente após os 
últimos resultados. “Tenho che-
gado cada vez mais perto dos líde-
res, seja nos treinos de classifica-
ção, seja em algumas corridas. O 
problema é que tivemos acidentes 
nas últimas etapas e aí ficou mais 
complicado. Em condições normais 
de pista, tenho certeza que vamos 
chegar bem”, avalia.
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15h ............Treino Extra
17h10 ........Treino Estreantes

AMANHÃ
12h10 ........Treino Livre 1
15h ............Treino Livre 2

SÁBADO (5)
8h50 ..........Treino Livre 3
12h20 ........Treino Classificatório

DOMINGO (6)
8h40 ..........Warmup
9h ..............Ação promocional
10h10 ........Desfile dos Pilotos
14h ............Corrida 1
14h40 ........Corrida 2

 Num jogo de dez gols que terminou 
com vitória dos donos da casa em Ampére 
sobre o Foz Cataratas, por 6 a 4, na noite 
de terça-feira (1º), a Série Ouro do Para-
naense de Futsal teve definidos os dois 
duelos das quartas de final que estavam 
em aberto. Com o resultado desse jogo, 
o adversário do Cascavel será o Marreco, 
de Francisco Beltrão.

O rival cruzou o caminho da Serpente 
nas duas últimas edições do Estadual, jus-
tamente nos anos em que decidiu o título 
e ficou com o vice-campeonato.

 Cascavel Futsal vai reencontrar
Marreco no mata-mata da Ouro

Em 2018, o Marreco eliminou o Casca-
vel nas quartas de final, com vitória por 5 
a 3 no Ginásio da Neva e empate por 2 a 
2 no Arrudão. Em 2017, o duelo foi pela 
semifinal e o time de Francisco Beltrão 
passou de fase com dois triunfos: 5 a 1 
no Arrudão e 5 a 2 na Neva.

Este ano, as equipes já se confronta-
ram três vezes, com uma vitória para cada 
lado pela Série Ouro como mandante (4 
a 0 em Cascavel e 2 a 1 em Francisco Bel-
trão) e um empate (1 a 1, na Coopavel), 
pela Liga Nacional. 
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CIRINO e Débora aceleram em Cascavel neste fim de semana
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CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º) Foz de Iguaçu 44 pontos

2º) Medianeira 36 pontos

3º) Palotina 35 pontos

4º) Toledo 32 pontos

5º) Guaíra 25 pontos

6º) Cascavel 20 pontos

7º) Céu Azul 15 pontos

8º) São Miguel 13 pontos 

Após quatro etapas disputadas 
nas cidades de Toledo, Céu Azul, Foz 
do Iguaçu e Palotina, caberá a Cas-
cavel, neste fim de semana, apon-
tar a equipe campeã da 20ª edição 
da Copa Oeste Juvenil de Voleibol 
Masculino, tradicional competição 
utilizada por oito municípios na pre-
paração para os Jogos Oficiais do 
Estado e Campeonatos Estaduais.

A equipe de Foz do Iguaçu chega 
à etapa decisiva na liderança, com 
44 pontos, e favorita para ficar 
com o título. É que somente uma 
improvável combinação de resul-
tados tirará o troféu dos meninos 
comandados pelos técnicos Mar-
cos Vinicius Dias Antunes e André 
Bellaguarda, já que Medianeira, na 
segunda posição, tem oito pontos 
a menos e Palotina, terceira colo-
cada, está nove pontos distante.

A competição, que envolve a cate-
goria 2003 (sub-16), será desen-
volvida no ginásio de esportes do 
Colégio Estadual Castelo Branco, 
no Parque São Paulo. A programa-
ção será aberta amanhã (4) com 
São Miguel x Toledo. Anfitrião, o 
AABB/Cascavel estreará contra 
Medianeira, às 17h de sexta-feira. 
No dia seguinte, os duelos dos cas-
cavelenses serão contra Céu Azul, 
às 11h30, e Foz do Iguaçu, às 16h.

As partidas finais serão disputadas 

Decisão da Copa
Oeste em Cascavel

Etapa importante
Para o coordenador da etapa e técnico do time anfitrião, professor Dorival “Juca” Sesso Júnior, 

Cascavel deve apresentar disputas de elevada técnica, já que algumas equipes disputaram a fase 
final dos Jogos da Juventude da Divisão A, em Londrina, caso de Foz do Iguaçu, quinta colocada, 
e de Medianeira, que terminou como vice-campeã, além de cidades que usarão a Copa Oeste na 
preparação para fase final da Divisão B, que será mês que vem em Francisco Beltrão. “Já tivemos 

boas demonstrações nas etapas anteriores, com jogos equilibrados, e em Cascavel não deverá ser 
diferente. Além da preparação para as equipes, o título também virou um objetivo pela impor-

tância e pela história de duas décadas que a competição possui”, afirmou o treinador.

no domingo (6), com as semifinais 
pela manhã, às 9h e às 10h, e a dis-
puta pelo bronze e pelo ouro à tarde, 
às 13h e às 14h, respectivamente.



Atletismo
A brasileira Fernanda Borges 
conseguiu a classificação para 
a final do lançamento de disco 
do Mundial de Atletismo, em 
Doha, no Catar. Ontem (2), no 
sexto dia de provas no Estádio 
Internacional Khalifa, ela marcou 
62m33, o décimo melhor do dia, 
em sua segunda tentativa. No 
primeiro arremesso, Fernanda 
Borges falhou e no último ela fez 
60m53. A final será amanhã (4), 
às 15h pelo horário de Brasília.
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JOGAM HOJE
     SÉRIE B

19h15 América-MG x CRB
21h30 Vitória x Sport

Vôlei
Depois de grande estreia, quando 
bateu o Canadá por 3 sets a 0, a sele-
ção brasileira masculina de vôlei voltou 
a vencer na Copa do Mundo, reali-
zada no Japão. Na cidade de Nagano, 
a equipe verde e amarela derrotou a 
Austrália, ontem (2), repetindo o placar 
e fazendo 25/15, 25/20 e 25/17. Agora a 
seleção dirigida pelo técnico Renan folga 
na tabela nesta quinta (3) e volta a jogar 
amanhã (4), às 6h (de Brasília), quando 
enfrentará a equipe do Egito. A partida 
terá transmissão ao vivo do SporTV 2. 

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES

 Grêmio ?x? Flamengo

SÉRIE A
 Atlético-MG ?x? Vasco
 Chapecoense ?x? Corinthians
 

LIGA DOS CAMPEÕES
 Genk 0x0 Napoli
 Praga 0x2 B. Dortmund
 Barcelona 2x1 Internazionale
 Lille 1x2 Chelsea
 Liverpool 4x3 FC Salzburg
 RB Leipzig 0x2 Lyon
 Valencia 0x3 Ajax
	 Zenit	 3x1	 Benfica	

 Depois de seis anos sem dispu-
tar um Grand Slam, o francês Teddy 
Riner (foto) é presença confirmada 
em Brasília (DF), que receberá a 
competição entre domingo (6) e ter-
ça-feira (8). O judoca irá para a capi-
tal federal precisando correr atrás 
de pontos cruciais para garantir a 
classificação para Tóquio 2020.

Maior nome da modalidade, o 
peso pesado é apenas o número 
58 do ranking mundial. Isso porque 
o decacampeão mundial e bicam-
peão olímpico passou longos 20 
meses afastado das competições, 
desde o ouro no Mundial Open do 
Marrocos, em novembro de 2017. 
O retorno, obviamente ocupando o 
topo do pódio, foi em julho deste 
ano, no Grand Prix de Montreal.

Lenda do judô no Brasil
Em busca da vaga olímpica, Teddy 

Riner poderá fazer ainda mais histó-
ria em Tóquio 2020. Caso alcance o 
tricampeonato dos Jogos Olímpicos, 
ele irá igualar em número de ouros o 
japonês Tadahiro Nomura, campeão 
das edições de Atlanta 1996, Syd-
ney 2000 e Atenas 2004.

O francês, contudo, tem ainda 
um bronze em Pequim 2008. 
Dessa forma, os Jogos de Tóquio, 
no berço do judô, ganham uma rele-
vância ainda maior, podendo regis-
trar um novo recorde quebrado pelo 
aparentemente imbatível atleta de 
30 anos e 2,03m de altura.
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