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Envolvida com drogas e
prostituição, mãe deixa
filhos sem luz nem água

A situação em que quatro menores foram encontrados em Cascavel chocou conselheiros 
tutelares, policiais e os próprios vizinhos, que fizeram a denúncia. Envolvida com drogas e 

prostituição, a mulher deixava os quatro filhos, um de apenas dois anos e o mais velho de 14, 
sozinhos durante dias, sem luz nem água. A comida era doada pelos vizinhos. l Pág. 13

Começa pente-fino nas 
funções da Cettrans 

l Pág. 3
AÍLTON SANTOS
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Esther Cristina Pereira é presidente do Sinepe/PR

Professor, mestre a 
serviço da sociedade  

Parcialmente nublado

‘‘

‘‘
DI

VU
LG

AÇ
ÃO

Quantos de nós têm um professor para se espelhar? Aquela pessoa 
que, diariamente, validava o seu papel após levantar todas as manhãs a 
fim de fazer a diferença na aprendizagem de alguém que, não raro, era 
um completo estranho?

Ao ler isso, você deve ter trazido à mente pelo menos um docente da 
sua formação, ou ao menos alguém que tenha lhe causado uma impressão 
positiva na sua trajetória. Para essa pessoa, em alguns países, é conferida 
uma alcunha digna da responsabilidade: mestre.

Hoje podemos afirmar categoricamente que o professor adicionou 
ao símbolo de transmissor de conhecimento algo mais amplo: o papel de 
orientador. Isso tem um porquê que, paradoxalmente, não condiz com o 
tratamento que lhe é dado no Brasil, atualmente. 

Cada vez mais pais ou responsáveis atribuem ao educador o dever de 
ensinar não apenas matemática, português ou geografia, mas, também, 
noções de ética, cidadania e caráter. É muito para dar conta.

Mais ainda num contexto em que servidores - sejam eles públicos ou pri-
vados - lidam com uma escassez de recursos; contingenciamentos de verbas; 
desrespeito em sala de aula; ou salários que não fazem jus ao que é exigido, 
entre outras situações que colocam à prova a chamada “vocação”.

É seguro dizer que dar aula no Brasil é um desafio em escala mundial: 
segundo a pesquisa Global Teacher Status Index 2018 - realizada pela ONG 
Varkey Foundation em 35 países - o nosso país é o que menos valoriza o 
status dos professores na sociedade, atrás de nações como Gana, Indonésia 
e Argentina. No levantamento, foi constatado ainda que menos de 10% das 
pessoas acreditavam que os alunos respeitavam seus professores.

No Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, faz-se necessária 
a seguinte reflexão: qual a estrutura que, como sociedade, provemos aos 
detentores do conhecimento? Será que damos o mesmo valor a alguém assim 
que damos, por exemplo, a estrelas globais ou jogadores de futebol?

Quanto ao cenário atual em sala de aula, uma provocação: hoje é 
impossível ser professor sem querer aprender também. Poucas vezes na 
história da humanidade se viu uma revolução no ensino como a que temos 
observado nas últimas décadas. 

Se bem analisadas, para melhor: avanços tecnológicos que poten-
cializam a aquisição de conteúdo por parte dos alunos, diversificam a 
metodologia, mídias e formas de aprendizado para - ao mesmo tempo 
- colocar na mão do docente o gerenciamento desse processo, quase 
como uma espécie de “curador” do que é vital em determinado assunto.  

“Não é justo que o dinheiro 
do trabalhador, que é sócio 
deste fundo imenso que é o 

FGTS, seja usado como subsídio para 
construir a casa de outra pessoa. 

Para o trabalhador, o FGTS pode ser 
a única poupança que ele tem.”

Presidente da 
Câmara dos 
Deputados, 

Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), con-
sidera que R$ 7 bilhões 

do lucro anual da 
Caixa são “roubados” 

do trabalhador por 
meio da taxa de admi-

nistração do FGTS.

Nublado com chuva Nublado com chuva Nublado com chuva
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Orçamento alto
Para o vereador Sidnei Mazzuti (PSL), presidente da 

Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Cascavel, 
a administração municipal está certa em elevar a estimativa 
orçamentária. Ano que vem o Município estima receita de 

R$ 1,5 bilhão. Ontem a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 
foi esplanada em plenário. “Está correta a posição de elencar 
em sua previsão orçamentária tudo o que tem possibilidade 

de recebimento”, defende Mazzuti.
 

Virou estacionamento
A Comissão de Trânsito solicitou fiscalização na Travessa 

Padre Champagnat, região central de Cascavel. Os 
parlamentares receberam fotos que mostram muitos 

carros estacionados no calçadão, impedindo o tráfego de 
pedestres. No local só é permitida a circulação de veículos 

de carga e descarga e de socorro.

Mesmo sem a libera-
ção da Unioeste (Universi-
dade Estadual do Oeste do 
Paraná), o economista Van-
der Piaia assumiu o cargo 
de liquidante da extinta 
Cettrans (Companhia de 
Engenharia de Transpor te 
e Trânsito) de Cascavel e 
terá de manter uma jor-
nada intensa de trabalho 
para exercer a função 
comissionada da Prefeitura 
de Cascavel e o cargo de 
professor universitário. 

Ontem ele esteve na 
empresa e par ticipou de 
sucess ivas reun iões. 
Disse que só conversará 
oficialmente com o prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) 
entre quarta e sexta-feira, 
quando ele voltar de via-
gem a Curitiba, São Paulo 
e Brasília. “Fui bem rece-
bido e me senti muito bem. 
Isso é importante para que 
o trabalho possa ser desen-
volvido da melhor maneira”, 
adianta Piaia.

Embora já tenha previa-
mente apurado dados da 
extinta companhia, só agora 
teve dimensão do desafio: 
está fazendo um raio-X da 
estrutura, o que engloba prio-
ritariamente as funções da 
Cettrans. “Estamos fazendo 
um levantamento geral, pois 
preciso de algo bem deta-
lhado sobre os cargos e o 
espaço que cada um tem; da 
função de cada um e outras 
variáveis para construir todo 
O processo”, explica.

Piaia presidiu a Cettrans 
em 2005 e tem longa expe-
riência na vida pública: foi 
vice-prefeito entre 2005 e 
2008, período que também 
foi secretário de Educação. 
O último cargo público foi 
de chefe do NRE (Núcleo 
Regional de Educação) de 
Cascavel de 2011 a 2014.

Contingenciamento
Como estabelece a Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal, no próximo 
orçamento já consta na 
Secretaria de Finanças o 
contingenciamento de 
verbas para ocorrências 
imprevistas. Haverá R$ 1,5 
milhão contingenciado 
- o que corresponde a 
0,1% da receita corrente 
líquida: dinheiro usado 
no caso da queda de 
arrecadação, danos 
ambientais e outras 
situações de emergência.

Tratoraço
O embate foi grande entre 
defensores do governo 
municipal e oposicionistas 
durante a sessão de 
ontem. A proposta que 
partiu do Executivo para 
permitir que organizações 
do terceiro setor não 
precisem da necessidade 
de declaração de 
utilidade pública para 
firmarem parcerias com 
a administração deu 
o que falar. O projeto 
protocolado dia 18 de 
setembro na Casa de 
Leis. Paulo Porto (PCdoB) 
queria mais tempo para 
analisar o assunto e pediu 
adiamento: rejeitado! Não 
satisfeito, pediu  
vista: rejeitado!

Câmara fraca
O discurso dos oposicionistas 
era de que a Câmara está se 
sabotando. Porto criticou o 
Regimento Interno - ele foi 
o único que não assinou as 
novas normas do Legislativo 
-, pois o texto não permite o 
pedido de vista automático. 
“Isso é comum em todas as 
câmaras do Brasil, exceto 
em Cascavel. Temos um 
Regimento autoritário”.

Em defesa
Embora não aceite ser 
escalado oficialmente no time 
da base, Olavo Santos (PHS) 
mais uma vez vem surpreende 
pelo apoio total ao prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC). Ele até 
criticou a posição dos colegas, 
com quem dias atrás comungava 
da mesma posição. “Não estou 
entendendo quem quer travar 
esse projeto. Isso é politicagem 
no parlamento”, acusou.

Ordem do Paço?
Após declaração do líder de 
Governo, Rômulo Quintino 
(PSL), de que tal adiamento 
puniria as entidades, o 
vereador Fernando Hallberg 
(PDT) não mediu as palavras: 
“Sejam ao menos sinceros. Se 
teve pedido do Executivo para 
‘atropelar’ [a oposição], que 
sejam francos. Fica mais fácil”.

Funções da Cettrans
passam por pente-fino

Embora cogitada a possi-
bilidade de acumular a pre-
sidência da Transitar, Piaia 
ressaltou a necessidade de 
escolha de outro agente 
para o cargo. “Não seria 
coerente, pois meu foco 
será na l iquidação [da 
Cettrans]. Precisamos de 
uma separação de fun-
ções e ambos terão que 
ficar muito focados em 
seus propósitos”. 

A expectativa agora é 
pela nomeação do primeiro 
presidente da autarquia e 
a definição de um crono-
grama de ações. “Precisa-
remos trabalhar em per-
feita sintonia. A Transitar 
terá que evoluir na mesma 
proporção da Cettrans”.

A redução de custos 
em relação ao sistema de 
trânsito, conforme Piaia, 
começa já com os cortes 
em tributos trabalhistas. No 
entanto, embora não este-
jam entre as metas iniciais, 
as contratações por meio 
de concurso público para 
suprir a Transitar também 
devam cair sobre o orça-
mento.  “Teremos novas 
contratações - lá na frente -, 
concursos para suprir vagas 
de servidores que estão se 
aposentando e outros que 
estão deixando a Cettrans 
por outros motivos”.

A extinção da Cettrans 
foi muito criticada, espe-
cialmente pelos servido-
res. Cogitou-se até um 
custo de R$ 40 milhões em 
ações trabalhistas, valores 
ainda desconhecidos pelo 
liquidante. “Queremos evi-
tar traumas e fazer uma 
transição respeitosa, mas 
com eficácia e rapidez, res-
peitando os limites legais, 
como os contratos atuais”. 
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Com reservatório baixo, 
Sanepar retoma rodízio

A Sanepar retomou a suspen-
são no fornecimento de água em 
Cascavel e desde sexta-feira (11) 
a população precisa se ajustar ao 
rodízio implantado há um mês. Os 
motivos são a falta de chuvas sig-
nificativas e as temperaturas altas 
que vêm sendo registradas há 
semanas. O consumo A população 
manteve o consumo de água em 
média de 62 milhões a 66 milhões 
de litros, mas os reservatórios 
amanheceram ontem (14) com 20 
milhões de litros, 10 milhões a 
menos da capacidade. 

Apesar de a companhia estar 
produzindo cerca de 60 milhões de 
litros diariamente, o volume a menos 
no reservatório faz falta na hora de 
distribuir a água pela cidade. 

Os Rios Cascavel, Peroba e Salti-
nho, que abastecem Cascavel, estão 
com a vazão reduzida em mais de 
50%. “A vazão dos mananciais está 
baixa e os reservatórios não conse-
guem recuperar os níveis durante a 
noite”, explica a companhia em nota.

Para manter o abastecimento, 
o ideal é que os reservatórios 
amanheçam com pelo menos 25 

milhões de litros de água. 
A companhia alerta que a situa-

ção está crítica e que somente com 
o rodízio é possível recuperar o 
nível dos reservatórios.  

Análise diária
A Sanepar vai continuar adotando 
análise diária para definir a suspen-
são do rodízio, mas não há previsão 
de a situação mudar a menos que 
chova substancialmente. 

Para esta terça-feira (15), as regiões 
afetadas sem água a partir das 
12h30 são os Bairros Presidente, 
parte do Alto Alegre e do Esmeralda, 
Santo Onofre, Santa Cruz, Paulo 
Godoy e nos loteamentos próximos.

Na quarta-feira (16) o rodízio atinge 
parte do Centro, do Tarumã e do 
Bairro São Cristóvão, além dos Bair-
ros Brazmadeira, Interlagos e Canadá 
e nos loteamentos próximos. 

Na quinta-feira (17), a previsão 
é de rodízio nos Bairros Periollo, 
Maria Luiza, Parque São Paulo, 14 de 
Novembro e Guarujá e nos lotea-
mentos próximos. 

Limpeza e manutenção afetam distritos  
A Sanepar informa que fará limpeza e manutenção no reservatório de água que 
abastece os moradores dos Distritos de Rio do Salto e de Juvinópolis, em Casca-

vel, nesta quarta-feira (16). Os trabalhos serão executados das 8h às 15h. Por essa 
razão, pode faltar água em todas as regiões dos dois distritos. A previsão é de que 

o abastecimento seja retomado a partir das 20h e ocorrerá de forma gradativa.
Os trabalhos podem ser cancelados em caso de chuva, impossibilidade de exe-
cução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços 

no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o 
sistema de abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa de água no imóvel.
A orientação é evitar desperdícios. 

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 
0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o 

número de sua matrícula.
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Doze empresas participaram ontem 
(14) do Pregão Eletrônico 242/2019, 
da Secretaria de Educação de Cascavel, 
para contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços de lim-
peza, conservação e higienização, com 
fornecimento de produtos, materiais e 
equipamentos necessários para atender 
as escolas municipais. Assim que defi-
nir a empresa vencedora, o processo 
de contratação é imediato. Com valor 
máximo estimado em R$ 12.254.552,20, 
o pregão poderá ser finalizado em  
R$ 10,050 milhões caso a primeira clas-
sificada atenda aos demais itens exigi-
dos no edital de licitação.  A empresa tem 

Inspirado nos grandes centros 
urbanos, o ambientalista Ednilson 
de Souza Bezerra sugeriu à admi-
nistração de Cascavel a constru-
ção de um Hospital Veterinário 
Municipal, com foco em animais 
de rua e assistência a famílias 
de baixa renda. “A cidade tem 
muitos animais abandonados na 
rua e que precisam de cuidados, 
que ficam doentes... O hospital 
seria para essa população de ani-
mais”, explica.

Ednilson criou um grupo de pro-
teção aos animais em uma rede 
social e conta que sempre recebe 
pedidos de ajuda. “Esses dias eu 
recebi a ligação de uma senhora 
que mora no Bairro Morumbi por-
que em frente à casa dela havia 
dez cachorros e ela não sabia a 
quem pedir ajuda. O hospital pode-
ria oferecer auxílio na locomoção 
dos animais e alojamento deles”. 

Além disso, a ideia é que o local 
funcione como um CRA (Centro de 
Referência Animal), equipado com 
clínica, farmácia, centro cirúrgico, 
laboratório de análises clínicas, 

Ambientalista faz projeto
de Hospital Veterinário 

alojamentos para os animais que 
passarem por tratamentos exten-
sos e que promova para os animais 
alimentação, higiene e saúde. 

De acordo com o ambientalista, 
o CRA poderá realizar parcerias 
com universidades, estabeleci-
mentos veterinários, organizações 
não governamentais de proteção 
animal e com a iniciativa privada. 

Ele entregou na semana pas-
sada o projeto ao prefeito Leonaldo 
Paranhos. A reportagem questio-
nou, via assessoria de imprensa, 
se já tinha algum posicionamento a 
respeito, mas não houve resposta.

Pneus que viram camas
Para proporcionar um ambiente confortável e seguro para os animais de rua pas-
sarem a noite, o ambientalista Ednilson Bezerra tem um projeto que visa trans-

formar pneus antigos em camas. “Um pneu demora 500 anos para se decompor 
na natureza, então, além de contribuir para o meio ambiente, as caminhas dão 

mais conforto aos animais”.
Os pneus são provenientes de uma borracharia parceira de Ednilson. Agora, ele 

busca parcerias com um supermercado no Bairro Canadá e com uma casa de 
ração no Bairro Morumbi para instalar as camas. 

Consultas médicas 
crescem 7,7%
A rede básica de saúde teve um 
aumento de 7,7% na procura por 
atendimento médico de maio a 
agosto deste ano na comparação 
com o primeiro quadrimestre deste 
ano. Foram feitas 133.484 consultas 
entre maio e agosto e de janeiro a 
abril foram 123.929. 
Ontem os dados foram apresenta-
dos durante prestação de contas 
da Secretaria de Saúde na Câmara 
de Cascavel. O secretário de Saúde, 
Thiago Stefanello, analisa esse 
aumento como um conjunto de fato-
res: desde a crise econômica até o 
aumento da oferta pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde). 
Dos R$ 298,3 milhões previstos para 
o ano todo na Saúde, no segundo 
quadrimestre o gasto 
foi de R$ 74,9 milhões, 
equivalente a 25,11%.   

PASSE o leitor de Qr Code do seu celular 
para conferir todos os números 

Pregão para contratação de zeladoria em escolas
prazo legal de três dias úteis para apre-
sentar toda a documentação exigida e 
cumprir os demais itens exigidos para 
organizar a terceirização do quadro 
funcional dos zeladores.

A secretaria tem 447 zeladoras efeti-
vas e 59 temporárias nas 62 escolas, e 
servidores que atuam exclusivamente 
nas cozinhas dos 53 Cmeis, além daque-
les lotados nos setores administrativos da 
secretaria.  Serão abertas 159 vagas para 
atender 34 escolas.

Os zeladores terceirizados trabalharão 
no preparo da merenda e receberão todo 
o respaldo do Setor de Nutrição Escolar 
para o desempenho da nova atividade.  
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 A Vigilância em Saúde 
Ambiental, por meio do Programa 
de Controle de Endemias, realiza 
até amanhã (16) o quarto ciclo do 
LirAa (Levantamento Rápido de 
Índices para Aedes aegypti) em 
Cascavel. Em três dias serão ins-
pecionados cerca de 4,3 mil imó-
veis divididos em dez estratos.

O LirAa apresenta de maneira 
rápida e segura os índices de 
infestação larvários do mosquito, 

Após dois meses, Cesta 
Básica fica mais cara  

A cesta básica de alimentos em 
Cascavel teve aumento de 2,09% 
em setembro, na comparação com 
o mês anterior, passando de R$ 
351,89 para R$ 359,25. Ao contrá-
rio do cenário nacional, segundo o 
Dieese (Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos), o custo da Cesta Básica 
diminuiu em 16 capitais. As princi-
pais quedas foram registradas em 
Fortaleza (4,63%), Curitiba (3,73%) 
e Brasília (3,10%). A única alta 
ocorreu em Recife (1,53%).

O estudo é realizado pelo pro-
jeto de extensão da Unioeste (Uni-
versidade Estadual do Oeste do 
Paraná) e intitulado Determinação 
mensal do custo de Cesta Básica 
de alimentação em Cascavel - PR. 

Os pesquisadores observaram 
que oito dos 13 produtos pesqui-
sados em Cascavel apresentaram 
elevação de preços mês passado. 
Os itens que registraram maior 
alta foram banana (31,05%), fari-
nha de trigo (10,12%) e o óleo de 
soja (9,67%).

O aumento da banana foi resul-
tado da baixa oferta da fruta dos 

DIVULGAÇÃO

A BANANA teve a maior alta de preços no mês  

Queda
Contudo, alguns valores tiveram 
queda, como a batata (-20,90%), 
que registrou o maior recuo nesse 
período. Para o Dieese, mesmo 
tendo sido ofertada com uma qua-
lidade inferior, a safra de inverno 
da batata abasteceu o mercado e 
diminuiu o preço no varejo.  
Outros itens com variação negativa 
foram o arroz (-9,66%) e o tomate 
(7,47%). No caso do tomate, as 
altas temperaturas maturaram o 
fruto mais cedo, o que elevou a 
oferta e achatou o preço no varejo.

Em comparação
Na região sudoeste do Paraná, a 

Cesta Básica Individual aumentou 
apenas em Dois Vizinhos e a varia-
ção registrada no Município foi de 

1,72%. Os itens que registraram maior 
variação positiva foram margarina 
(34,16%) e carne (11,37%). Pato 

Branco apresentou queda de 1,24% 
na cesta, tendo ocorrido uma maior 

variação negativa na batata (35,49%).
Em Francisco Beltrão a redução foi 

de 0,08% e a maior queda foi obser-
vada no tomate (28,77%). 

Apesar do aumento no valor da Cesta 
Básica de Alimentos, este ainda ficou 
abaixo dos valores das cestas básicas 

das capitais analisadas. 

tipos prata e nanica. O mercado 
do trigo mantém tendência de alta, 
mas a colheita em andamento no 
Paraná e as importações não estão 
freando as reações nos preços. A 
demanda de trigo para produção 
de biodiesel foi o que resultou no 
aumento no preço do óleo, já que 
a oferta para consumo diminuiu.

 Saúde inicia novo LirAa
por isso é realizado por amostra-
gem. O número de imóveis inspe-
cionados é determinado em fun-
ção da densidade populacional, 
por sistema de sorteio dos quar-
teirões, que estão distribuídos 
em 117 localidades cadastradas 
no Programa de Controle de Ende-
mias, ou seja, serão realizadas 
visitas em todos os bairros do 
Município, mas em uma quanti-
dade específica de domicílios. 
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família para o convite que Nana lhe fez, para trabalhar 
de novo na mansão.

A DONA DO PEDAÇO
Maria da Paz sorteia um ingrediente inusitado para 

colocar em seu bolo. Vivi e Berta enganam Camilo. André 
é hostil com Leandro. Agno defende Leandro na acade-
mia. Otávio tenta ajudar a filha a fugir com Chiclete. Vivi 
é chamada para ser jurada do concurso de bolos. Jô fala 
com Carmelinda que pretende usar Téo para conseguir 
um bom casamento. Yohana previne Téo contra Jô. Uma 
das concorrentes sabota a massa do bolo de Maria da 
Paz. Agno decide ajudar Leandro a estudar. Yohana e 
Camilo interrogam Ellen e Evelina, que acusam Régis. 
Fabiana vê Rock e Joana se beijando. Jô é chamada para 
depor e prejudica Régis. Rael vai à casa de Lyris. Régis 
é preso. Maria da Paz é desclassificada do concurso.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Nancy começa a trabalhar na lanchonete da Ruth 

Goulart. Luca é convocado a diretoria. Poliana conta a 
Pendleton sobre a mudança, o que o deixa visivelmente 
incomodado e o faz tomar uma atitude extrema. Os 
meninos do Clubinho tentam fazer as pazes com Lorena. 
Sophie ajuda Lindomar a superar seu medo de público. 
Devido a sua deficiência, Bento decide não participar 
das aulas de interpretação na escola. O pai de Eric diz a 
Sophie que ela é uma ameaça a segurança das crianças 
e exige que ela pare de dar aulas na Ruth Goulart.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
As crianças fazem os últimos ensaios individuais 

para a peça de teatro. Na gravadora, Bira (Ailton Rosa) diz para 
Felipe e Julia que gosta da recepcionista Letícia. Julia deixa um 
bombom para Bira e outro igual para Leticia com a intenção de 
que um pense que o outro mandou o chocolate. Regina faz 
Manuela falar com Raul para dizer que está tudo bem.

TOPÍSSIMA
Beatriz tenta acalmar Lara. Antonio e o enfermeiro se 

assustam ao ouvirem o grito de Sophia. Eles se aproximam 
e a veem desesperada por causa de um lagarto inofensivo. 
Edevaldo leva Inês para sair. Antonio consegue acender uma 
pequena fogueira. Lara é amparada por Beatriz. Edevaldo 
leva a esposa para comemorar no hotel de Sophia. Inês fica 
insatisfeita ao ter que ficar no local de trabalho. Sophia se 
afasta para fazer xixi. Antonio e o enfermeiro se desesperam 
ao ouvirem o barulho de uma onça. Bruno vai até a casa de 
Paulo Roberto e o pressiona para dizer a verdade sobre o 
incêndio no Cantinho da Laje.

O RICO E LÁZARO 
Matias estranha o comportamento de Gadise. Ebede 

agradece o apoio de Joana. Amitis gosta de conversar 
com Shamiran. Neusta incomoda os nobres no palácio. 
Sammu-Ramat avisa à Kassaia que o encontro secreto 
acontecerá hoje à noite. Evil pede para falar com Joaquim. 
Nitócris sente ciúmes de Amitis com Shamiran. Evil se 
abre com Joaquim. Nabonido lê as poesias que fez para 
Nitócris. Nabucodonosor reclama da fraqueza do filho e 
Nebuzaradã sugere uma caçada.  

ÉRAMOS SEIS 
Lola repreende Júlio por aceitar a sociedade, mesmo 

sem condições financeiras. Almeida afirma a Gusmões 
que continuará mentindo sobre sua condição a Clotilde. 
Inês flagra Shirley com as cartas de João. Genu desconfia 
de Virgulino. Júlio tenta pegar um empréstimo no banco. 
Inês revela a Afonso que Shirley esconde cartas dele. 
Emília se surpreende com a proximidade entre Justina 
e Zeca. Afonso discute com Shirley. Shirley pensa em 
procurar João. Almeida pede para conversar com Júlio. 
Marion se oferece para ajudar Júlio. Almeida se declara 
para Clotilde. Lola conduz com habilidade a carroça de 
Afonso, que demonstra seu encantamento. Marion conse-
gue um investidor para Júlio, e os dois se beijam.

BOM SUCESSO 
Alberto diz a Paloma que ela lhe trouxe a alegria de 

volta. Marcos agradece Paloma. Ramon hostiliza Wagui-
nho, que é defendido por Elomar e Francisca. Nana pede 
a Paloma para voltar a trabalhar na mansão. Mario avisa a 
Silvana que o médico disse que há chances de sua visão 
voltar com o tempo. William aconselha Gisele a esquecer 
Diogo e ficar com Yuri. Marcos avisa a Natasha que não 
quer compromisso com ela. Paloma pede a opinião da 
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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 

Max constrange 
Meg na frente de Beto

Em “Malhação”, Rita e Filipe têm sua primeira noite 
de amor. Meg chega à casa de Guga, e confessa que 

gosta de Beto. Filipe diz a Rita que enfrentará a família 
para ficar com ela. Carla repreende Raíssa por chegar 

tarde em casa. Rita e Filipe voltam de Petrópolis. 
Raíssa dorme durante a prova. Nanda fica enciumada 
ao ver Raíssa ser assediada por fãs. Filipe deixa Rita 

pegar Nina no colo. Beto ajuda Meg na rua. Carla 
repreende Raíssa pela nota baixa na prova. Nanda fica 
chateada com Ivete. Max constrange Meg na frente de 
Beto. Joaquim vê Rita com Nina no colo e a hostiliza. 
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Você terá a chance de fazer novos contatos. 
Seria uma boa ideia se concentrar nisso e 
entrar em detalhes. Você está cada vez mais 
em melhor forma e está definitivamente perse-
guindo seus objetivos principais.  

A sorte vai fazer maravilhas para o seu oti-
mismo e aquele das pessoas ao seu redor. 
Você está em boa forma. Continue os esfor-
ços que já começou a fazer em sua dieta e 
tudo ficará bem.

A influência das suas convicções serão comu-
nicativas, expresse o que sente abertamente. 
Pode ser necessário repensar a sua dieta - 
não coma mais do que precisa.

Você está em um estado de espírito determi-
nado e não se sentirá intimidado por ninguém. 
Você corre perigo de absorver muitas energias 
ruins. Tente relaxar e desacelerar seus proces-
sos de pensamento.

Seus pensamentos estão conduzindo você à 
distração. Não embarque em tarefas difíceis. 
Você pode sentir sua resistência melhorar e 
seria uma boa ideia continuar por esse caminho 
para melhorar seu estilo de vida.

Você vai ter dificuldade para manter os pés 
no chão e sua cabeça, hoje, estará comple-
tamente nas nuvens. Você não será capaz de 
manter seu próprio ritmo e terá que compensar 
com algum descanso. 

Você vai descobrir os lados inesperados das pes-
soas próximas a você.  Você está pensando em 
muitas coisas ao mesmo tempo e a sua mente 
está cheia de novas ideias. Planeje suas ativida-
des em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Sua vitalidade está fazendo com que você tenda 
a se afirmar de uma maneira aleatória. Pense 
antes de falar. Não se deixe ser subjugado pelas 
exigências dos outros. Você precisa de paz e 
tranquilidade, admita isso e não se sinta culpado.

Sua autoconfiança está em uma trajetória cres-
cente e sua sede de vida está iluminando a 
atmosfera ao seu redor. Você será apreciado! 
Seus instintos estão apontando você na dire-
ção certa.  

Ser generoso demais pode levar a algumas 
despesas imprudentes, não exagere. As pes-
soas vão ficar com ciúmes de sua boa forma 
hoje. Não trabalhe tanto, outras pessoas veem 
que você está trabalhando demais.

Seria interessante ser mais seletivo com as 
pessoas ao seu redor. Você está cada dia 
mais confiante e isso é muito bom. Você está 
em forma e quer continuar assim, mas não 
seja tão impulsivo.

Você fará planos que serão claros e fáceis de 
discutir, mas alguns ajustes terão de ser feitos 
para concretizá-los. Você estará mais ciente de 
seu metabolismo e mais inclinado a cuidar de 
si mesmo. Siga estes sentimentos!
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Figura do
teatro de
bonecos

Eletrodo-
méstico

para reti-
rar o pó

Técnico
do Brasil

(fut.)

Apelido 
de Carmen
Miranda
(Mús.)

Parada
do avião

(pl.)

Pratinho
colocado

sob a
xícara

Cola de
madeira

A lei que
aboliu a
Escravi-
dão (BR)

É neces-
sária para
entrar no

e-mail

Medo;
receio

Adivinha;
charada

Leste;
levante

Instru-
mento

musical
de cordas

Ondas
Médias
(abrev.)

Etapa do
trabalho
do cera-

mista

(?) Jaime, 
cantor

Artur
Xexéo,

jornalista
A índole
do vilão

(?) Impe-
rial, local
histórico

(RJ)

Parte em
que se a-

plica o de-
sodorante

Borda do
telhado
Lacuna
(fig.)

Forró 
(pop.)

Livre, em
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do pai
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Brado em
arenas

Alguns;
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Etapa;
estágio

O cheque
do crediário
Adornada 
com rendas

A maior
ave da

América
do Sul

Dia e (?):
sem parar
Dígrafo de

"linha"
O

"pecado"
de Magali

(HQ)

Atmosfera
Tomei
uma 

atitude

Fim de
feira
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festiva
Vogais 

de "tese"

Cobertura
comum à
porta de

lojas

3/ddd. 4/free — paço. 5/hiato. 6/beiral — enigma.
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(?) Turing,
mate-
mático
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Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
26 
02 
03 
30

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Vai a júri popular hoje no Fórum 
de Cascavel Anderson de Oliveira, 
acusado de estuprar e matar Már-
cia Pereira de Melo. O crime acon-
teceu em 16 de setembro de 2006 
na Rua Silverstone, Bairro Interla-
gos, em Cascavel. 

Consta nos autos do processo que 
Anderson, Márcia, Jovaci (já conde-
nado pelos crimes) e um adolescente 
estavam ingerindo bebida alcoólica 
em uma casa quando os denun-
ciados e o garoto tentaram man-
ter relações sexuais com a vítima. 
Como ela negou, eles começaram a 
agredi-la, e a estupraram. 

Acusado de matar para 
esconder estupro vai a júri

Mesmo após o estupro os acu-
sados continuaram a agredir Már-
cia com chutes e socos na cabeça 
até a morte dela. 

A acusação é de estupro e homi-
cídio qualificado, com a qualifica-
dora de “assegurar impunidade”, 
ou seja, mataram a vítima para que 
o estupro não fosse descoberto. 

Jovaci já foi julgado e condenado 

pelos dois crimes. Sobre o adoles-
cente não há informações. Anderson 
responde ao processo em liberdade. 
O júri começa às 13h.

Michael da Silva Martins, 27 anos, teve ferimentos graves após cair de cerca de seis metros 
de altura na tarde de ontem (14) na esquina das Ruas Potiguaras e Aimorés, zona oeste de 
Cascavel. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele fazia a limpeza de calhas quando o 
forro do imóvel cedeu e ele caiu. Além de uma laceração no braço, Michael sofreu cortes 
na mão direita e teve contusões pelo corpo. 
O médico do Siate foi acionado para fazer o atendimento no local pois a vítima perdia 
muito sangue. Os ferimentos só não foram mais graves porque a queda foi amortecida por 
objetos que havia no local. O trabalhador foi encaminhado à UPA Veneza. 

 Corpo de garota que 
caiu no Rio Paraná ainda 

não foi encontrado 
Após três dias de buscas, o Corpo de 

Bombeiros ainda não conseguiu encon-
trar o corpo da adolescente de 15 anos, 
moradora de Cascavel, que teria caído 

da garupa de um jet ski na tarde da 
última sexta-feira (11) na Vila Iara, em 

Altônia, região noroeste do Estado.
De acordo com informações repassadas 
no local, a jovem estava com um grupo 
de amigos. Quando andava na garupa 

de um jet ski ela caiu na água e desapa-
receu. A jovem não sabia nadar e não 

usava colete salva-vidas.
Familiares acompanham as buscas 

no balneário no Rio Paraná. A Polícia 
Civil de Altônia investiga o caso e deve 
ouvir as pessoas que acompanhavam 
a garota.  Uma equipe da Marinha, de 
Guaíra, acompanha e apoia as buscas 

que são realizadas pelos bombeiros de 
Umuarama e Altônia.

Adolescente jogada 
para fora de carro

A reportagem conversou com pes-
soas próximas à família da jovem que 
sumiu no Rio Paraná e eles disseram 
que ela esteve envolvida em um epi-

sódio recente em Cascavel. 
Em dezembro do ano passado, a garota 

foi jogada para fora de um carro em 
movimento na frente da casa onde 

mora no Bairro Clarito, em Cascavel. 
Ela apresentava sinais de coma alcoó-

lico, teve ferimentos leves e foi encami-
nhada à UPA Brasília e posteriormente 

foi acompanhada pelo Conselho Tutelar 
e por uma assistente social. 

O caso é investigado pelo Nucria 
(Núcleo de Proteção à Criança e ao 

Adolescente Vítima de Crime). 
A reportagem tentou contato com a 

família, mas não houve sucesso.  

 AÍLTON SANTOS 
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 A polícia procura os pais dos 
quatro menores encontrados sozi-
nhos em uma casa sem energia 
elétrica nem água e nenhuma 
condição básica de higiene. Eles 
moram no Bairro Santa Felicidade, 
em Cascavel, e o caso só veio à 
tona depois de os vizinhos aciona-
rem a polícia, na noite do último 
domingo (13).

Eram três crianças, uma delas 
de apenas dois anos, e um adoles-
cente de 14 anos, que “cuidava” 
da casa. Eles moravam no local 
com a mãe, que possui a guarda 
legal de todos. 

A mulher tem 27 anos e teria 
deixado os filhos no local mais de 
dois dias sozinhos, sem luz, água 
nem comida. Os vizinhos levavam 
alimentos para eles.

ABANDONO

Polícia procura pais; vizinhos 
relatam negligência constante

FOTOS: AÍLTON SANTOS

Histórico de drogas 
e prostituição
Vizinhos contam que a família vive na 
casa há cerca de três meses. O aluguel 
nunca foi pago e uma ordem de des-
pejo já foi emitida. Não houve regis-
tros de maus-tratos físicos contra as 
crianças presenciados pelos vizinhos, 
mas eles dizem que ela teria envol-
vimento com prostituição e que era 
comum os pequenos ficarem vários 
dias sozinhos. “Ela sumia sempre uns 
três, quatro dias. Trazia gente para cá, 
inclusive, fazia programa... Nunca a vi 
bater nas crianças, mas elas passavam 
fome, muitas vezes comprei comida 
para elas. Sem contar a situação da 
casa, cheia de sujeira... as crianças 
faziam as necessidades ou no chão 
ou fora de casa. É uma situação muito 
revoltante”, disse um vizinho que 
pediu para não ser identificado. 
A Polícia Civil diz que a mãe teria tam-
bém envolvimento com drogas. 

Cadê as autoridades?
Vizinhos disseram que já haviam procurado as autoridades mais de uma vez 
denunciando o caso e que nada foi feito até então. “Fui à escola das crianças 
pedir ajuda da coordenadora, que disse que não podia fazer nada porque não 

compete a ela. Procurei o Conselho Tutelar, que afirmou ter um mês para verifi-
car a denúncia”, lamentou um vizinho. 

A Secretaria de Educação informou que a direção da escola em que as crianças 
estudam garante que não havia denúncia formal de abandono e que elas estu-

dam no local desde abril deste ano. Ressalta ainda que a frequência às aulas era 
normal e que não havia sinais que evidenciassem abandono. E que a situação 

deveria ter sido levada diretamente ao Conselho Tutelar. 
A reportagem não conseguiu contato com o Conselho Tutelar Sul, que atendeu a situação. 

Mas o conselheiro tutelar plantonista informou que não há prazo para a verificação de 
denúncia: assim que ela chega ao conhecimento da equipe deve ser atendida. 

Um dos filhos seria de um pai 
diferente dos demais. Um dos pais 
vive em Foz do Iguaçu e o outro em 
Toledo. Nenhum deles compareceu 
na polícia ou entrou em contato até 
o fechamento desta edição. 

O caso 
As crianças foram recolhidas pelo 

Conselho Tutelar na noite de domingo 
(13) após a Polícia Militar ter sido acio-
nada por vizinhos. As três crianças e o 
adolescente estavam sozinhos na casa 
cheia de lixo, no escuro, sem água nem 
comida.  Os quatro menores, de dois, 

seis, nove e 14 anos, foram encaminha-
dos a uma família acolhedora até que a 

situação seja apurada. 
O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança 
de Adolescente Vitima de Crime) segue 
com as investigações e as crianças serão 

ouvidas por escuta especializada.
Como a mãe, ou os pais, ainda não com-

pareceram e há o sigilo de Justiça por 
se tratar de menores, mais informações 
não serão repassadas pela Polícia Civil. 

ALÉM de estarem no escuro, sem água nem 
comida, os menores estavam em meio ao lixo
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 A 62ª edição dos Japs (Jogos 
Aber tos do Paraná), Divisão A, 
segue durante toda a semana em 
Toledo. Até ontem (14), onze moda-
lidades já tinham seus campeões 
definidos. Em cinco delas os cas-
cavelenses estiveram no pódio – o 
tênis de mesa foi encerrado após 
o fechamento desta edição.

Destaque para as competidoras 
da delegação de Cascavel. Nas três 
modalidades nas quais a “Cidade 
da Cobra” teve homens e mulheres 
no pódio da classificação final, elas 
estiveram em degraus mais altos 
do pódio.

No taekwondo, a equipe femi-
nina comandada pelo Mestre 

Cascavel nos Japs
Ricardo Zimmer e o técnico Ale-
xandre de Lara foi vice-campeã, 
enquanto o time masculino ficou 
com o troféu de bronze. Destaque 
para os ouros de Fernanda Silveira 
(até 49 kg), Lara Maria Brasil (até 
67 kg) e Carlos Eduardo de Mattos 
(até 58 kg). 

No judô, comandado pelo Sen-
sei Washington “Tyan” Donomai, 
os cascavelenses também volta-
ram para casa com dois troféus. 
Elas com o de prata e eles com o 
de terceiro lugar. Destaque para a 
medalha de ouro por equipes no 
feminino e os ouros de Juliana Bea-
triz Kachenski (até 44 kg), Bruna 
Flores Bereza (até 63 kg), Joelson 

No rúgbi, Cascavel 
participou apenas no 
naipe masculino, e viu 
seus atletas subirem 
ao pódio no segundo 
lugar. Os cascavelenses 
venceram Guarapuava 
(12 a 0), Maringá 
(26 a 12) e Apu-
carana (45 a 0) na 
primeira fase; São José 
dos Pinhais (19 a 0) 
nas quartas de final; 
Guarapuava (19 a 5) 
na semifinal e perderam 
para Toledo (12 a 
14) na final.

Vesentina Lima Jr (até 55 kg), Lean-
dro Georgete Alves (até 60 kg) e 
Thiago Maciel Guidette (até 66 kg).

Na natação, dos professores Rui 
Comin e Tatiane Lentz, a equipe femi-
nina também encerrou a participação 
com o vice-campeonato, enquanto o 
time masculino foi quarto na classifi-
cação geral da modalidade.

l Ginástica rítmica
Já na ginástica rítmica, modalidade genuina-
mente feminina e que teve a professora Ana 
Paula Scheffer à frente da equipe nos Japs, 
Cascavel terminou em quarto lugar na classifi-
cação final, com Kauany Zanettin Paes campeã 
no individual geral, ao faturar o ouro no arco e 
a prata na bola, e a equipe em terceiro lugar.

l Atletismo
No atletismo, Cascavel não figurou no pódio 
geral da modalidade nos Japs. No feminino 
terminou em oitavo lugar e no masculino em 
sétimo. Keren Giacobo da Silva (10,45m), no 
arremesso de peso, Camila Irene Abilio Barbosa 
(41,72m), no lançamento do martelo, e Marcos 
Fernando Eufrazio (41,56m), no lançamento do 
disco, foram medalhistas de bronze em Toledo.

JAPS

FOTOS: JAPS
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 58 25 18 4 3 53 21 32
2º Palmeiras 50 25 14 8 3 40 20 20
3º Santos 48 25 14 6 5 36 23 13
4º Corinthians 43 25 11 10 4 27 16 11
5º São Paulo 43 25 11 10 4 26 16 10
6º Grêmio 41 25 11 8 6 43 27 16
7º Internacional 39 25 11 6 8 29 23 6
8º Bahia 38 25 10 8 7 28 22 6
9º Goiás 36 25 11 3 11 25 35 -10
10º Athletico-PR 35 25 10 5 10 35 27 8
11º Atlético-MG 31 25 9 4 12 30 35 -5
12º Vasco 31 25 8 7 10 22 30 -8
13º Botafogo 30 25 9 3 13 22 27 -5
14º Fluminense 29 25 8 5 12 27 34 -7
15º Fortaleza 28 25 8 4 13 27 34 -7
16º Ceará 26 25 7 5 13 24 26 -2
17º CSA 25 25 6 7 12 15 35 -20
18º Cruzeiro 22 25 4 10 11 19 33 -14
19º Avaí 17 25 3 8 14 13 37 -24
20º Chapecoense 16 25 3 7 15 19 39 -20

 Goiás 1x0 CSA
 Fluminense 2x0 Bahia
 Palmeiras 1x0 Botafogo
 Internacional 0x0 Santos
 Ceará 1x0 Avaí
 Vasco 1x0 Fortaleza
 Athletico-PR 0x2 Flamengo
 São Paulo 1x0 Corinthians
 Atlético-MG 1x4 Grêmio
 Chapecoense 1x1 Cruzeiro

15ª RODADA

SÉRIE A

     AMANHÃ
19h15 Grêmio x Bahia
19h15 CSA x Atlético-MG
20h Fortaleza x Flamengo
21h Cruzeiro x São Paulo
21h Palmeiras x Chapecoense
21h30 Vasco x Botafogo
21h30 Goiás x Corinthians

QUINTA-FEIRA
19h15 Santos x Ceará
19h15 Avaí x Internacional
21h Fluminense x Athletico-PR

26ª RODADA

 Vila Nova 1x1 Atlético-GO
 B. de Pelotas 1x0 Botafogo-SP
 Sport 2x0 São Bento
 Guarani 1x0 CRB
 Oeste 1x1 Ponte Preta
 Cuiabá 1x3 Vitória
 Bragantino 2x0 Paraná
 Coritiba 1x0 Criciúma
 Londrina 1x2 Operário
 Figueirense 2x1 América-MG

28ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 57 28 17 6 5 47 16 31
2º Sport 49 28 12 13 3 40 26 14
3º Atlético-GO 47 28 12 11 5 31 21 10
4º Coritiba 43 27 12 7 8 33 26 7
5º América-MG 41 28 11 8 9 30 27 3
6º Paraná 41 28 10 11 7 23 24 -1
7º Botafogo-SP 40 28 11 7 10 28 27 1
8º CRB 39 28 11 6 11 32 30 2
9º Operário-PR 39 28 11 6 11 26 33 -7
10º Ponte Preta 39 28 10 9 9 32 28 4
11º B. de Pelotas 37 28 10 7 11 24 30 -6
12º Cuiabá 36 27 9 9 9 28 28 0
13º Guarani 35 28 10 5 13 21 25 -4
14º Oeste 34 28 7 13 8 30 31 -1
15º Vitória 32 28 8 8 12 28 36 -8
16º Londrina 31 28 9 4 15 31 40 -9
17º Vila Nova 30 28 6 12 10 20 28 -8
18º Criciúma 28 28 6 10 12 20 28 -8
19º São Bento 27 28 7 6 15 30 40 -10
20º Figueirense 27 28 5 12 11 21 31 -10

SÉRIE B

      ONTEM
 Guarani x Botafogo-SP
 Atlético-GO x Ponte Preta
 Sport x Cuiabá

                HOJE
19h15 Paraná x B. de Pelotas
19h15 Londrina x Figueirense
19h15 Criciúma x Vitória
20h30 América-MG x Vila Nova
20h30 CRB x Operário
21h30 Bragantino x Oeste
21h30 São Bento x Coritiba

 
29ª RODADA

O chamamento público para o 
repasse de subsídio municipal para 
as organizações da sociedade civil 
gerirem o esporte de rendimento 
de modo não profissional em Cas-
cavel segue em pauta dentre os 
desportistas na cidade.

O último chamamento, o 06/2019, 
está na fase da celebração de con-
tratos. Dos 23 recursos disponíveis 
por ele, para 19 modalidades, ape-
nas três foram captados, para duas 
modalidades, deixando 17 modalida-
des esportivas sem recursos até o 
fim de 2020 no Município.

Uma das entidades que conse-
guiram captar recursos por ele foi 
o IEFC (Instituto Escola de Futebol 
Cascavel), para o caratê, a outra foi 
a AABB, para o vôlei feminino e o 
vôlei masculino. Entretanto, o IEFC 
não conseguiu captar recurso para 
o futsal feminino, e justamente por 
uma das mudanças apresentadas 
no Chamamento 06/2019 em rela-
ção ao Chamamento 01/2019, lan-
çado em fevereiro.

“ERRO NOSSO”
“O primeiro [chamamento de 

2019], nas metas a serem atin-
gidas, pedia que a modalidade 
representasse o município em 
duas competições por ano [pro-
movidos por Federações Inter-
nacionais, Confederações, Fede-
rações Paranaenses, Secretaria 
Estadual de Educação e Esporte 
do Paraná, Secretaria Municipal 
de Cultura e Esporte e Fundação 
Municipal de Esporte e Cultura], 
então, os Jogos Abertos e os Jogos 
da Juventude já eram suficientes. 
Já o Chamamento 06 pedia três 
competições. Colocamos como 
meta no Plano de Trabalho e Apli-
cação bem representar o município 
nos Jogos Abertos, nos Jogos da 
Juventude e na Copa Amop, que é 

Chamamento público
uma competição regional e o que 
nos eliminou. Foi erro nosso, que 
entendemos que onde constava 
‘Secretaria Municipal de Cultura 
e Esporte ou Fundação Municipal 
de Esporte e Cultura’ pudesse ser 
outra, não especificamente de Cas-
cavel. Colocamos uma competição 
regional, que é mais forte que uma 
municipal, e não conseguimos cap-
tar o recurso. Recorremos e perde-
mos, porque uma lei municipal de 

2017 [6.792/2017, que trata da 
reestruturação organizacional do 
Município de Cascavel] diz que a 
nomenclatura utilizada no edital 
de chamamento está cer ta. Fal-
tou deixar mais explícito isso no 
edital, porque tivemos que ‘linkar’ 
uma lei de 2017 para poder nos 
enquadrar na busca pelo recurso”, 
diz o presidente do IEFC, Lucas 
Chiarello, sobre o recurso negado 
para o futsal feminino.
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PLACAR DE ONTEM
SÉRIE B

 Atlético-GO ?x? Ponte Preta
 Guarani ?x? Botafogo-SP
 Sport ?x? Cuiabá
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         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE
21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI
16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE

 Sob forte calor, foi disputada sábado 
(12) e domingo (13) no Autódromo Zilmar 
Beux, em Cascavel, a 5ª e penúltima etapa 
do Campeonato Paranaense de Velocidade.

Sem surpresas, os vencedores em 
Cascavel foram Gustavo Magnabosco, na 
categoria Marcas A; Júnior Niju, na Mar-
cas B; Guilherme Ragnini, na Turismo A; 
Henrique Basso, na Turismo B; e a dupla 
Rafael Lupatini/Brendon Zonta Gabardo 

JOGAM HOJE
        SÉRIE B

19h15 Criciúma x Vitória
19h15 Londrina x Figueirense
19h15 Paraná x B. de Pelotas
20h30 América-MG x Vila Nova
20h30 CRB x Operário
21h30 Bragantino x Oeste
21h30 São Bento x Coritiba

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA
13h Finlândia x Armênia
15h45 Ilhas Faroé x Malta
15h45 Gibraltar x Georgia
15h45 Grécia x Bósnia
5h45 Israel x Latvia
15h45 Liechtenstein x Itália
15h45 Romênia x Noruega
15h45 Suécia x Espanha
15h45 Suíça x Irlanda 

 Derrotado por 2 a 0 no jogo 
de ida das quartas de final da Série 
Ouro do Paranaense, no último 
sábado (12), em Francisco Beltrão, o 
Cascavel Futsal iniciou, ontem (14), 
uma semana decisiva para suas 
pretensões na temporada. É que 
no sábado (19) receberá o Marreco 
para o jogo de volta valendo vaga 
na semifinal do Estadual. A partida 
será em Santa Tereza do Oeste, 

Semana “D” na Serpente
às 20h30, no Ginásio Elvira Menin.

Foi lá que a Serpente foi elimi-
nada da Liga Nacional na semana 
passada, no dia 5, mesmo tendo a 
vantagem de atuar como mandante 
no jogo de volta das oitavas de final. 
Antes, no mesmo local, em 2018, 
havia sido derrotada pelo Corinthians 
em jogo pela 1ª fase da LNF.

 Nesta terça-feira (15), o elenco 
tricolor treinará em dois períodos na 

nova casa sob o comando do técnico 
Cassiano Klein, que não tem desfal-
ques para a partida do fim de semana.

Pelo resultado em Beltrão, o 
Cascavel precisa vencer o Mar-
reco no tempo normal para levar 
a decisão da vaga aos pênaltis. Já 
os visitantes têm a vantagem do 
empate para tentar eliminar a Ser-
pente nos playoffs da Série Ouro 
pelo terceiro ano consecutivo.

na categoria Turismo C.
Com a vitória em Cascavel, a terceira 

seguida na atual temporada, Gustavo 
Magnabosco ficou bem próximo de se 
tornar pentacampeão paranaense. Ele 
é o campeão da categoria Marcas A em 
2013, 2016, 2017 e 2018.

A 6ª e última etapa do Paranaense de 
Velocidade será disputada nos dias 7 e 8 
de dezembro, em Curitiba.  
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Etapa decisiva no PR de Velocidade

ETAPA cascavelense encaminhou títulos do Paranaense
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