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Unioeste corta pesquisa
Enquanto faz o impossível para manter cargos e gratificações irregulares, que cus-
tam mais de R$ 30 milhões por ano, conforme o TCE, a Unioeste começa a sacrifi-
car a pesquisa. Sem dinheiro para comprar ração, as atividades do Biotério Central,
onde são criados animais para experimentos na área de saúde, estão suspensas
por tempo indeterminado. O corte também põe em risco a Clínica de Odontologia.

Os serviços eram mantidos com “vaquinhas” dos próprios funcionários.
 Pág. 7

Taxa de Expediente: devolve ou não devolve?
 Pág. 3
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 Cascavel tem
jogo decisivo

pela Liga
hoje, na Neva
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Na reta
final

As obras da UPS Oeste

estão a todo vapor. A

previsão é de que tudo

esteja pronto até o fim

de semana, mas a chuva

pode atrasar um pouco.

 Pág. 12
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O presidenciável do PDT,
Ciro Gomes, rebateu ontem
a declaração do candidato

Fernando Haddad (PT), dada
no dia anterior, de que tinha

certeza que seria apoiado
pelo pedetista no segundo

turno das eleições. “Eu não
cedo a instituto de pesquisa

a minha responsabilidade
com o meu país”, disse Ciro,

ao ser questionado se já
pensa na possibilidade.

“Nem a pau,

Juvenal”

Megasena
Concurso: 2079

01 02 14 37 55 58

Dupla sena
Concurso: 1841

03 06 07 20 33 371º sorteio

06 07 08 13 30 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1712

01 03 05 06 07 10 13 14
15 16 17 18 23 24 25

Quina
Concurso:  4779

06 16 28 41 62

Timemania
Concurso: 1233

04 05 06 17 32 58 62
TIME DO  PORT. DE DESPOSTOS/SP

Lotomania
Concurso: 1902

12 15 20 23 34 43 48
56 58 60 61 62 72 80

83 84 85 90 97 99

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05320

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

08.639
02.010

44.205
38.874

25.433

Dia da Sorte
Concurso: 052

07 12 14 20 22 24 26
SETEMBROMÊS DA SORTE:

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

24
Quinta
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Sexta

21
Quinta
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CHEIA

24/09 - 23h54
MINGUANTE

02/10 - 06h47
NOVA

09/10 - 00h47
CRESCENTE

16/09 - 20h16

ChuvaChuva

Nublado com
poucas nuvens

Nublado com
poucas nuvens

Opinião

 Em matéria de educação, os exemplos são tudo.
Eles falam muitíssimo mais alto do que qualquer meto-
dologia pedagógica inovadora que seja apresentada pe-
los doutos em educação que nunca educaram ninguém.

Se as crianças tivessem, com frequência, diante de
seus olhinhos, a imagem dos pais, dos familiares e dos
professores concentrados, lendo um livro e, por que não?,
enfurecidos quando alguém lhes tiram a atenção e con-
centração da leitura, os infantes iriam espontaneamente
aprender a cultivar o gosto por esse trem. Mas como a
imagem reinante em nossa sociedade é de um bando de
imbecis mergulhados nas mais variadas formas de bobei-
ras, muitas delas digitais e televisivas, as crianças aca-
bam aprendendo, e aprendendo bem rapidinho, o que é
considerado importante por nós, adultos e responsáveis.

Pois é, se levássemos mais a sério o poder dos exem-
plos silentes, muitíssimos dos problemas que permeiam
e fustigam a educação brasileira seriam resolvidos em
dois toques e sem custos adicionais. Mas como pratica-
mente ninguém encara isso com a necessária serieda-
de, que siga o enterro.

Entendamos uma coisa simples bem simples: as cri-
anças aprendem a amar e a valorizar tudo aquilo que
nós, de maneira silente e sincera, amamos e valoriza-
mos. E é por isso mesmo que a educação em nosso
triste país é uma merda.

Os pequenos sacam, bem rapidinho, que todos aque-
les que falam em nome (e em defesa) da educação, de
fato, não a amam nem a valorizam. Aliás, qualquer crian-
ça aprende a amar e a valorizar bem rapidinho tudo aqui-
lo que não presta, tudo aquilo que nós, de coração, ama-
mos e valoramos, mas que não ousamos confessar isso
publicamente.

PALPITES E PITACOS SULFUROSOS

Dartagnan da Silva Zanela é professor e cronista
dartagnanzanela@gmail.com

 DIVULGAÇÃO
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Guarda Municipal no trânsito
Sem dúvida, os motoristas imprudentes são os grandes

responsáveis pela fama negativa do trânsito

cascavelense. Embora existam os radares eletrônicos e os

agentes de trânsito, o vereador Roberto Parra (MDB)

sugere um reforço para fiscalizar as vias mais

movimentadas de Cascavel. A ideia do parlamentar -

membro da Comissão de Saúde e que busca uma solução

para a falta de leitos de urgência - é que a Guarda

Municipal também passe a andar com “o bloquinho nas

mãos” a partir das 18h. Parra considera que há

legalidade, visto a municipalização do trânsito. A

proposta já foi encaminhada ao Executivo.

Regimento Interno

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 As Comissões de Justiça e de Trabalho emitiram

pareceres favoráveis à legalização do banco de horas para

compensar o excedente.

 De três meses, serão 24 meses para compensar as horas

acumuladas - caso a proposta do Executivo seja acatada.

 O projeto deve entrar em votação na próxima semana.

Embora houvesse uma mobilização interna muito grande

para a alteração do Regimento Interno da Câmara de

Vereadores, agora o processo parou. Depende da

inclusão nas sessões para que os parlamentares apreciem

as mudanças em plenário. Gugu Bueno (PR), que é o

atual presidente, já adianta que só após o período

eleitoral isso deverá ocorrer.

Mazutti “Hi-tech”
O vereador Sidnei Mazutti

(PSL) gostou de

tecnologia para

desburocratizar o serviço

público: primeiro a

prefeitura disponibilizou o

Alvará On-Line e agora ele

sugere a implantação do

“Protocolo On-line”, para

facilitar o acesso da

população à administração

municipal. E não para aí: o

vereador ainda sugere que

a Secretaria de Educação

implante um sistema on-

line para liberação de

boletos para reservar as

quadras esportivas.

Medalha
Mais uma homenagem está
prevista na Câmara de
Vereadores: a medalha
Xiquinho Zimmermann será
entregue agora para o
professor e ex-atleta Neudi
Zenatti, 55, considerado
um propagador do
handebol. A homenagem é
proposta pelo vereador
Carlinhos Oliveira (PSC).

R$ 1 milhão
em jogo

Um despacho do TCE-
PR (Tribunal de Contas do
Estado do Paraná) amea-
ça retirar dos cofres públi-
cos municipais cerca de
R$ 1 milhão provenientes
da Taxa de Expediente co-
brada nos boletos da Pre-
feitura de Cascavel. A re-
comendação do TCE é de
que o Município devolva
os valores recebidos de
100 mil contribuintes,
com acréscimo de corre-
ção dos juros, por consi-
derar que a cobrança é in-
constitucional.

A legalidade foi questi-
onada pelos vereadores
Sebastião Madril (PMB) e
Fernando Hallberg (PPL). A
cobrança ocorreu nas fo-
lhas de IPTU, Lixo e Prote-
ção a Desastres: cada
uma custou R$ 3,22, por
isso, quem pagou a vista
todos os tributos munici-
pais desembolsou R$
9,66 em Taxa de Expedi-
ente. Quem optou pelo
pagamento a prazo terá
pago até R$ 45,08.

O conselheiro do TCE

Ivens Zschoerper Linha-
res seguiu a instrução da
Coordenadoria de Gestão
Municipal e do Ministério
Público de Contas que,
ao analisarem a represen-
tação, indicaram com cla-
reza a ilegalidade na co-
brança da taxa. Na argu-
mentação inicial, os par-
lamentares apontaram
que “a cobrança extra de
emolumento na emissão
de guia de recolhimento
não envolve a prestação
de um serviço público.
Nesse sentido, a adminis-
tração não pode repassar
para os contribuintes o
custo administrativo para
a realização da função ar-
recadatória”.

A Coordenadoria de
Gestão Municipal opinou
pelo reconhecimento da
inconstitucionalidade dos
emolumentos e deferi-
mento da cautelar reque-
rida e o Ministério Públi-
co de Contas confirmou
que a cobrança é ilegal.

DEVOLUÇÃO
O TCE emitiu ainda recomendação aos gestores

responsáveis do Município para que adotem medidas
administrativas para o ressarcimento dos contribuin-
tes quanto à devolução dos valores pagos a título de
“taxa de emolumentos”. O órgão entende que as “irre-
gularidades relatadas são passíveis de configurar atos
ilegais ou lesivos ao erário praticados por agentes pú-
blicos, aptos a ensejar, em tese, a aplicação das san-
ções”. (Veja o que a prefeitura diz na página 4).

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Se por um lado o TCE (Tribunal de
Contas do Estado) recomenda que a
Prefeitura de Cascavel devolva aos con-
tribuintes os valores cobrados a título
de Taxa de Expediente nos carnês de
IPTU, Alvará e Taxa de Lixo, de outro a
prefeitura se posiciona contrária.

A Procuradoria-Geral informa que
ainda não há parecer definitivo e que
o Executivo tem 15 dias para mani-
festação processual.

Se o parecer definitivo for pela devo-
lução da Taxa de Expediente, a prefeitu-
ra promete recorrer por entender que
esse questionamento sobre a inconsti-
tucionalidade municipal deveria tramitar
no TJ (Tribunal de Justiça). “Não é atri-
buição do TCE julgar constitucionalida-
de municipal, o que, conforme as cons-
tituições Federal e Estadual, seria atri-

Prefeitura: “Nada de devolução”
buição do Tribunal de Justiça do Para-
ná. Portanto, qualquer determinação de-
verá ser arguida na esfera competente.
O TCE deve, sim, se posicionar sobre
as contas e os contratos do Município
e não sobre lei. Chamamos isso de usur-
pação de poder. Se houver uma deci-
são tramitação maior com penalidade
ao Município, levaremos isso ao TJ para
julgar o caso”, adianta o procurador-ge-
ral do Município, Luciano Braga Côrtes.

Na defesa já apresentada, o Muni-
cípio questiona o fundamento dos de-
nunciantes embasado em uma decisão
em Minas Gerais pelo Supremo Tribu-
nal Federal. A prefeitura defende que se
trata apenas de mais um tramite pro-
cessual - sem parecer definitivo - e que
a cobrança representa comodidade ao
contribuinte. “Se não houvesse a co-
brança, ele teria que retirar os boletos e
pagá-los na prefeitura. Além disso, quan-
do coloca um carnê no sistema bancá-

RECOMENDAÇÃO DO TCE
No entendimento do vereador Fernando Hallberg (PPL), conforme descrito pelo
TCE, a recomendação do órgão não representa mera sugestão: tem como objetivo
buscar o aprimoramento da gestão pública. “Contudo, admite-se certa
flexibilidade na sua implementação. Pode o administrador público atendê-la por
meios diferentes daqueles recomendados, desde que demonstre o atingimento dos
mesmos objetivos, ou, até mesmo deixar de cumpri-la em razão de circunstâncias
específicas devidamente motivadas. A regra, entretanto, é a implementação da
recomendação, razão por que deve ser monitorada”.

rio para que pague em qualquer institui-
ção bancária, há um custo para o ge-
renciamento dos boletos. No contrato
da Caixa Econômica com a prefeitura
há previsão desse valor, que, se não
fosse cobrado dessa forma, seria de-
sembolsado pela prefeitura, consequen-
temente dos contribuintes”.

Sobre a inconstitucionalidade, a pre-
feitura argumenta que há previsão da
cobrança no Código Tributário.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Hoje tem Eleição do
Conselho Escolar
Nesta quinta-feira todos os pais de
alunos da rede municipal de ensino
estão convidados para exercerem a

cidadania e a democracia nas 62 escolas
de Cascavel. É que hoje serão eleitos

600 novos conselheiros escolares para a
gestão de 2019 a 2021.

O conselho escolar é um órgão
colegiado que reúne diferentes

segmentos da escola como diretores,
professores, equipe pedagógica,

funcionários administrativos, alunos,
pais, entre outros, e tem um papel

estratégico no processo de
democratização e de construção

da cidadania.
A secretária de Educação, Márcia

Baldini, destaca a importância de os
pais participarem do processo: “O

exercício democrático se consolida no
processo de escolha de nossos
representantes e na atuação

consciente na função pretendida.
 A participação da comunidade

escolar nas decisões das escolas e dos
Cmeis é um marco que temos que

fortalecer a cada dia”.

FIM DA
COBRANÇA
Por enquanto, não há qualquer
medida prevista para devolver os
valores, mas a Taxa de
Expediente deixará de ser
cobrada ano que vem com a
contratação de nova instituição
bancária para manutenção das
contas de salários e
aposentadorias dos servidores
municipais, prevista em edital
lançado semana passada. O
lance mínimo para as interessadas
em prestar o serviço é de R$ 14
milhões, valor que deverá ser
pago ao Município.

COBRANÇA de Taxa de Expediente ocorreu em carnês de IPTU, Lixo e Proteção a Desastres
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 A Seja Digital, entidade não
governamental e sem fins lucrativos
responsável por operacionalizar a
migração do sinal de TV no Brasil,
realiza nesta sexta-feira (21) e
sábado (22) uma mobilização para
fazer o agendamento das famílias
que têm direito aos kits gratuitos,
com antena digital e conversor com
controle remoto no Justiça no
Bairro, em Cascavel.
A ação, promovida pelo Tribunal de
Justiça do Paraná, será realizada
das 9h às 17h na Unipar
(Universidade Paranaense).

Limpeza do Rio Cascavel
Nesta sexta-feira (21), quando se

comemora o Dia da Árvore, equipes
da Sanepar e de mais de 20 insti-
tuições governamentais e não gover-
namentais vão desenvolver ações de
conservação e preservação do Rio
Cascavel, principal manancial de
abastecimento da cidade. A limpe-
za será feita nas margens e no cur-
so de água de parte do Rio Casca-
vel, a partir do vertedouro do Lago
Municipal até a BR-277.

As equipes farão também um
trabalho de educação socioambi-
ental com moradores e comerci-
antes da bacia do Rio Cascavel.
Serão abordados a separação de
resíduos sólidos, a utilização cor-
reta do sistema de esgoto sani-
tário, o uso racional da água e os
riscos e cuidados com o mosqui-
to transmissor da dengue.

Em paralelo, será feito novo di-
agnóstico de campo, levantamento
de áreas de vulnerabilidade ambi-

ental, verificação de lançamentos
clandestinos de todos os tipos de
resíduos e de riscos de contamina-
ção. As equipes farão ainda o mo-
nitoramento dos potenciais polui-
dores urbanos, por meio de vistori-
as em oficinas, postos de combus-
tíveis, postos de lavagem e indús-
trias e farão o controle da qualida-
de da água in natura do Rio Casca-
vel, com a conferência dos níveis
de oxigênio dissolvido.

Resultados
Nas ações desenvolvidas em 2016 e no ano passado foram recolhidas 56

toneladas de lixo e entulho nas margens e dentro da água do Rio Cascavel. No

trabalho de sensibilização de 2017, foram visitados cerca de 800 imóveis e os
moradores foram chamados para colaborar com a cidade, ajudando a

fiscalizar e a cuidar dos recursos hídricos.

 Kits gratuitos de TV

Os trabalhos de limpeza,
sensibilização e

monitoramento fazem parte
do Programa de Conservação

dos Rios de Cascavel

 Participação
As pessoas da comunidade ou de
instituições que queiram somar

esforços e ajudar nessa ação de

conservação e limpeza da bacia

podem se dirigir ao vertedouro às

13h30. Todos devem se lembrar

de usar roupas e calçados
adequados, protetor solar, boné

ou chapéu.

O Rio Cascavel é o principal
manancial da cidade
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O Rio Cascavel é o principal
manancial da cidade

Serviço
O que:

Quando:

Onde:

Justiça no Bairro e Mutirão de
Agendamento em Cascavel

21 e 22 de setembro

Unipar - Rua Rui Barbosa,
611, Jardim Cristal - Cascavel

Horário: Das 9h às 17h

A população poderá tirar dúvidas
sobre o desligamento do sinal
analógico de TV, que ocorrerá dia 28
de novembro de 2018 em 155 cidades
do Paraná, e agendar a retirada do kit
gratuito.  Os equipamentos que
compõem o kit são distribuídos
gratuitamente pela Seja Digital às
famílias que têm direito e permitem
que televisores antigos tenham
acesso ao sinal digital.
Para saber se você têm direito a um
dos mais de 435 mil kits disponíveis no
Paraná e agendar a retirada dos
equipamentos acesse o site

sejadigital.com.br/kit ou ligue
gratuitamente para o número 147
com seu NIS (Número de
Identificação Social) em mãos.
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Unioeste suspende
biotério central e
paralisa pesquisas

Pesquisas e aulas dos cursos da
área da saúde da Unioeste (Universi-
dade Estadual do Oeste do Paraná)
estão ameaçadas com a suspensão
por tempo indeterminado das ativi-
dades do Biotério Central, local onde
são criados e mantidos os ratos e os
camundongos que servem como
base para experimentação animal.

Ontem a coordenadora do Bioté-
rio Central, Sabrina Grassiolli, publicou
memorando que justifica a suspen-
são: “Considerando os drásticos cor-
tes orçamentários feitos pelo gover-
no do Estado e, portanto, a insufici-
ente verba disponível para a manu-
tenção das atividades [...] estão sus-
pensas a reprodução, a manutenção
e a distribuição de animais, ração e
maravalha pelo biotério central”.

A suspensão afeta os campus da
Unioeste de Cascavel, Toledo, Fran-
cisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Mare-
chal Cândido Rondon.

Segundo Sabrina, não há “nem
um real para comprar ração”. O esto-
que de alimento aos animais está es-
casso e só dura mais uma semana.

Caso o Estado não repasse recur-
sos para a compra de ração, centenas
de animais vão morrer de fome até o
fim da semana que vem. “O setor ad-
ministrativo da Unioeste tem ajudado
na medida do possível, mas não con-
segue fazer mais nada porque não tem
dinheiro”, lamenta a coordenadora.

Na tentativa de evitar as mortes
dos animais, docentes tiram dinheiro

Gratificações
irregulares

Na contramão do corte de atividades
de pesquisa e falta de manutenção
de despesas básicas, como papel
higiênico, chama a atenção a luta

que a Reitoria da Unioeste tem
travado tanto com TCE-PR (Tribunal
de Contas do Estado) quanto com

governo do Estado, recusando-se a
cumprir determinações e mantendo
centenas de cargos comissionados

ilegais e pagamentos de
gratificações irregulares,

em valores que passam de R$ 30
milhões por ano.

Ontem, nova recomendação do TCE
trata de pedido de regularização de
uma ordem de 2015, já transitado
em julgado, para regularização de

desvios de função de diversos
cargos. A Reitoria tem

argumentado que os cargos
irregulares são mantidos devido à

falta de contratação de
concursados, mas não explica as

gratificações irregulares mantidas
há muitos anos, mesmo com as

diversas recomendações para que o
pagamento fosse cessado.

O governo do Estado diz que tenta
compor os salários para fazer a

integração do Meta4, que
finalmente permitirá um controle

maior da folha, até então restrito à
própria instituição.

 Reportagem: Marina Kessler

do próprio bolso para bancar o bioté-
rio. Sabrina conta que ontem, an-
tes de suspender as atividades, teve
de comprar jaleco e bota para um
servidor. Os R$ 140 gastos com o
material foram pagos pela coorde-
nadora. “Falta muita coisa. Não têm
papel toalha, saco de lixo, alimento
aos animais, nem papel higiênico.
Os docentes já perderam as con-
tas de quantas vezes tiveram de
comprar esses materiais para con-
seguir trabalhar”, diz Sabrina.

Os atendimentos e as aulas na Clí-
nica de Odontologia da Unioeste tam-
bém estão ameaçados e podem pa-
rar a qualquer momento.

A reportagem tentou contato
com a assessoria da Unioeste, mas
ninguém atendeu às ligações.

ANIMAIS CRIADOS para diversas

pesquisas terão de ser descartados



 Reportagem e foto: Silvio Matos
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 Dentro da programação da Se-
mana Nacional do Trânsito, a Cet-
trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) realizou on-
tem (19) nas ruas da cidade o pro-
jeto “Agente de Trânsito por um
Dia”, uma ação educativa que visa
demonstrar na prática às crianças
a rotina do agente de trânsito.

Nicolas e Gabriela são alunos
da Escola Municipal Reverendo Dar-
ci Miranda Gonçalves, do Jardim
Bela Vista. Eles percorreram a ci-

CEMITÉRIOS: UM  MÊS PARA OBRAS
A pouco mais de 40 dias de Finados, 2 de novembro, o superintendente da

Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel),
Beto Guilherme, alerta para o término do prazo para as reformas, as

obras e a limpeza nos cemitérios de Cascavel.  “Os familiares têm até 20
de outubro para fazer tudo o que precisar nos túmulos, depois somente a
Acesc fica para preparar os cemitérios

para o Dia de Finados”.

dade na viatura acompanhando a
rotina de trabalho dos agentes
Clayton Palhares e Patrícia Martins
de Moura. Durante o percurso, fo-
ram instruídas sobre a forma de
utilizar as botoeiras, a ciclovia e
auxiliaram também na travessia de
pedestres, além de motoristas que
usaram parquímetros.

E depois foram até a base da
Cettrans conhecer o trabalho inter-
no de um fiscalizador de trânsito.

“Os pequenos participam da ati-
vidade com o compromisso de repas-
sar o que aprenderam para os cole-
gas na escola, de maneira que a so-
cialização do saber estimule a cons-
trução coletiva do aprendizado e que
o efeito multiplicador chegue até a
comunidade escolar, promovendo a
consequente mudança comporta-
mental entre os adultos, principal-
mente”, explicou Clayton Palhares.

Terminal Oeste pronto e seguro!
 O presidente da Cettrans, Alsir

Pelissaro, já recebeu a nova estrutura
do Terminal de Transbordo Oeste e,

segundo ele, desde ontem a estrutura
conta com guardas patrimoniais para
impedir ações de furtos e vandalismo.
Embora pronta, a estrutura não será
ativada ainda: “Vamos colocá-lo para
funcionar com o Terminal Sudoeste e

com os 41 ônibus que estão para
chegar. A previsão é de fim de

novembro ou começo de dezembro”.
A construção do novo Terminal Oeste
custou R$ 5,2 milhões e foi executada

pela Costa Oeste Construções, faz
parte do PDI (Plano de

Desenvolvimento Integrado) e recebeu
recursos do BID (Banco

Interamericano de Desenvolvimento)
com contrapartida do Município.

Como é ser um
agente de trânsito

AS crianças ajudaram até a manusear o

parquímetro

 SECOM

 Reportagem: Silvio Matos
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gente@jhoje.com.br

Eva Maria de Paula
recebe os

cumprimentos hoje
pela passagem de mais

um aniversário

Felicidades!

Mayara Morbach, Fabiane
Schmidt, Tamine Danielli,

Raphael Zandoná, Roselaine
Betanin, Valdenir

Gonçalves, Lêu Silva,
Manoel Pedroso Marques e

Sandro Ricci de Melo.

O amor é a força
mais sutil do mundo.

Mahatma Gandhi

Vozes
Os interessados em participar do Coral de

Cascavel devem comparecer amanhã, às 18h30,
no Teatro Municipal. As vagas são limitadas e a

idade mínima é 16 anos.

O torcedor número um do Cascavel Futsal, Valdeci de Deus
Correia, mais conhecido como Buiú, que completou idade

nova recentemente. Felicidades!

Música nova
O músico Silva volta aos

palcos com o show do seu
novo disco, “Brasileiro”.

O evento será dia 20
de outubro, às 21h,
no Teatro Emir Sfair,

Avenida Rocha Pombo, 987.
Os ingressos estão à venda

no site
www.aloingressos.com.br/

silva-brasileiro-cascavel.html.

Dia da Árvore
Em comemoração ao Dia
Árvore, 21 de setembro,

hoje tem palestra sobre o
tema na Unipar. E amanhã

uma grande progamação vai
movimentar o Lago

Municipal. O evento conta
com a participação do Coral
Rouxinol da Unimed. A ação

envolve mais de 20
comunidades.

DIVULGAÇÃO

A bela bailarina Mônica Rasbold
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 � REDE GLOBO

RECORD  �   JESUS

 � SBT

MALHAÇÃO
Fabiana se desespera com a inva-

são dos alunos. Alex e Flora explicam
para Pérola e Márcio que a turma en-
trou na festa como equipe do Le Ke-
bek. Michael comenta com Pérola so-
bre uma campanha publicitária para a
loja de sua mãe e Jade se incomoda.
Hugo encontra a caneta que Fabiana
pegou de Santiago na sala de Marcelo.
Érico explica para Jade que Michael está
tentando ajudar Pérola e alerta a meni-
na sobre seu egoísmo.

O TEMPO NÃO PARA
Samuca é obrigado a aceitar a volta

de Emílio para a Samvita, diante do
apoio dos acionistas do grupo. Betina
fica surpresa ao descobrir que Barão é

o agiota que empresta dinheiro a Zelda.
Emílio mostra a Belém o vídeo compro-
metedor que tem como garantia, para
manter o apoio dos acionistas. Amadeu
dá dinheiro para Coronela, a fim de co-
brir os custos de hospedagem de Dom
Sabino. Waleska se recusa a informar
Amadeu sobre a pesquisa sobre os
“congelados”. Amadeu surpreende
Monalisa ao dizer que foi ele quem
mandou incendiar sua casa. Herberto
fica perplexo ao ver que Cairu desper-
tou. Samuca confessa que não conse-
guirá se manter distante de Marocas, e
ela decide pedir demissão.

SEGUNDO SOL
Galdino consegue fugir antes que

Karola o veja. Gorete procura Clóvis, que
resiste às investidas da mulher. Ionan
afirma a Beto que Luzia está mentindo

sobre o filho dos dois. Edgar e Karen
se beijam, e Rochelle os provoca. Beto
descobre que Karola trabalhava para
Laureta na juventude. Acreditando es-
tar sendo ameaçada por Laureta, Karo-
la pede trégua à ex-comparsa. Luzia e
Roberval comemoram o sucesso de seu
plano. Laureta desconfia de que Rosa
ou Luzia podem estar lhe prejudican-
do. Beto questiona Rosa sobre a rela-
ção entre Laureta e Karola. Badu foge,
e Gorete implora ajuda a Clóvis e sua
família. Laureta oferece ajuda a Domi-
nick em troca de provas contra Rober-
val. Zefa visita Severo, e os dois aca-
bam discutindo.

QUE RICOS TÃO POBRES
Nepomuceno para uma consulta

para Dona Matilde e o médico diz a Mi-
guel que é apenas uma questão de tem-
po, mas sua avó vai se recuperar total-
mente. Os Mendonça, Matilde e Miguel
ficam muito agradecidos a Nepomuce-
no por sua ajuda. Saúl faz Vilma acredi-
tar que já não trabalha para Miguel Ân-
gelo. Minerva exige que Alex desbloqueie
seus cartões de crédito e ele impõe
como condição que lhe dê o divórcio.
Mais tarde Minerva invade a reunião de
diretoria decidida a desmascarar o ma-
rido mas, ao perceber suas intenções,
Alex a interrompe dizendo que vai reati-
var seus cartões de crédito. Miguel e
Lupita estão se beijando e são flagra-
dos por Frida. Minerva tenta marcar um
encontro com Miguel Ângelo, mas ele
pede que fale com Saúl.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Marcelo pede um tempo na relação

com Débora. Afonso finalmente conse-
gue beijar Luísa. Poliana pergunta para
Sr. Pendleton quem foi o grande amor
dele do passado. Ruth pergunta para
João como ele entrou na escola e em
seguida pede os telefones dos pais.
João conta que não tem como passar
isso para a diretora, que ameaça cha-
mar a polícia. Helô suspende Luca, dá
um trabalho para ele fazer e pede para
o garoto fazer um vídeo pedindo des-
culpa para Guilherme na internet.

Caius e Longinus
capturam Barrabás

O leproso é curado por Jesus.
Possuída, Maria Madalena levanta da
piscina e incentiva Diana a se matar. O
leproso agradece a Jesus. Caifás fica
feliz com a notícia dada por Livona.

Judite permite que ela permaneça em
sua casa. A mando de Caifás, Malco
confisca os bens da viúva de Levi.

Zebedeu, Mateus e Goy ficam impres-
sionados ao saberem de mais um
milagre realizado por Jesus. Maria

Madalena desaparece. Jairo se irrita ao
ouvir o leproso dizer que foi curado por

Jesus. Sula se despede de João e
Tiago Maior, que seguem Jesus.

Barrabás pede uma nova chance e se
mostra entristecido com a ausência do
irmão. Simão Zelote escuta as pala-
vras de Jesus e pensa em Barrabás.

Alguns dias se passam e Jesus
retorna para Cafarnaum com seus

seguidores. Livona se abre com Adela
e diz que inventou a gravidez.

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Explore sua lábia para conseguir o
apoio dos colegas ou de alguém pró-
ximo. A relação com a família fica mais
estreita e você vai se dedicar aos as-
suntos domésticos.

To
ur

o

Você pode ter uma boa notícia relacio-
nada às finanças. Boa parte da sua aten-
ção vai se concentrar na profissão, o
que deve se refletir no seu bolso. Vênus
manda boas energias para o romance!

G
êm

os

Simpatia fará grande diferença no tra-
balho. Você começa o dia com mais
ideias - vá atrás dos seus objetivos! A
diversão está em alta, mas precisa ter
cuidado para não exagerar.

C
ân

ce
r Você pode resolver um assunto domés-

tico que não gostaria de expor publica-
mente. Ainda assim, nem tudo corre às
mil maravilhas e há sinal de tensão na
convivência com alguém de casa.

Le
ão

Bom dia para lidar com clientes ou com
o público em geral. Você terá facilida-
de para se expressar. Aproveite para
entrar em contato com os amigos e
colocar a conversa em dia.

V
ir

ge
m Há chance de conquistar um novo car-

go ou receber uma grana a mais. Só
tenha cautela para não misturar negó-
cios e amizade. Abra seu coração e fale
sobre os seus sentimentos no amor.

Li
br

a

Com as bênçãos de Vênus, as finan-
ças têm tudo para entrar em um perío-
do favorável. Confie no seu taco, mas
não deixe que as diferenças atrapa-
lhem a profissão.

E
sc

or
pi

ão Preste atenção em seu sexto sentido,
que está mais forte. Melhor não reve-
lar suas intenções. Planos para uma
viagem ou encontro com alguém de
fora talvez sofram contratempos.

S
ag

it
ár

io Você estará mais sociável. Bom dia
para cuidar de tarefas que exigem a
colaboração de colegas. Se anda so-
nhando alto demais, pode se decepci-
onar.

C
ap

ric
ór

ni
o Você começa o dia com muito foco para

cuidar das tarefas, o que deve melho-
rar sua imagem no trabalho. Mas não
baixe a guarda - um rival pode jogar
areia nos seus planos profissionais.

A
qu

ár
io Planos para uma viagem vão levantar

seu astral logo. Ainda bem que Vênus
protege a vida profissional! Você pode
se interessar por alguém popular, se
ainda não encontrou um amor.

 P
ei

xe
s Mudanças em casa serão bem-vin-

das e podem movimentar esta quin-
ta. Se anda planejando uma refor-
ma, é um bom momento para dar o
primeiro passo.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 36

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 34

 A reforma do salão comunitário
do Bairro Santa Cruz onde vai funci-
onar a UPS (Unidade Paraná Segu-
ro) da região oeste de Cascavel - a
terceira na cidade - está em fase
final e, se o tempo colaborar, será
entregue até o fim desta semana.

Ontem funcionários da Cohavel
(Companhia Habitacional de Casca-
vel) e de empresas terceirizadas
trabalhavam a todo vapor para fa-
zer a calçada de paver, retirar a ter-
ra do local e mais alguns detalhes
de pintura.

“Só devemos atrasar se chover
até sexta-feira, porque isso interfe-
re na pintura e também na manu-
tenção da calçada. Na parte de den-
tro, vamos conseguir deixar tudo
pronto”, conta Nei de Souza, funci-
onário responsável pela obra.

Os móveis também já estão sen-
do colocados no local,
que foi dividido para funci-
onamento da UPS e do
salão comunitário para
as atividades dos mora-
dores, par te esta que
será reformada depois
que a UPS estiver pronta.
“Como temos prazo para
a entrega da UPS, priori-
zamos essa obra”.

Segundo o presidente
da Cohavel, Nei Havero-
th, ainda não há data mar-

cada para a inauguração da unida-
de, mas há certeza de que estará à
disposição dos policiais e da comu-
nidade ainda neste mês de setem-
bro. “O Executivo vai definir essa
data, de acordo com a agenda polí-
tica, assim que a obra for entregue
deverá ser definida a cerimônia de
inauguração”, garante.

Quase pronta

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

 VISTORIA ILUSTRE
Na manhã de ontem, o prefeito Leonaldo Paranhos, acompanhado de

vereadores, vistoriou a obra da UPS Oeste. “Fizemos em parceria com a

comunidade a nova sede da UPS Norte e temos também a unidade da região

sul. Com a colaboração da prefeitura, do governo do Estado e da comunidade,

conseguimos tornar realidade essa obra, que trará policiamento e mais

segurança para a região oeste”, disse Paranhos.

EFETIVO
Números de viaturas e militares que

vão atuar no local serão definidos

pela Polícia Militar, mas o total de

equipes não será divulgado por

questão de segurança. A princípio,

cerca de 20 militares devem atuar no

local em sistema de revezamento.

FUNCIONÁRIOS da Cohavel

terminam a calçada e a pintura

DO lado de dentro, piso e repartições já

foram instaladas
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Giro da
ViolênciaUma grande movimentação da

FAB (Força Aérea Brasileira) cha-
mou a atenção ontem no Aeropor-
to de Cascavel e, desta vez, não
era para transferência de detentos.
A cidade é base da Operação Os-
tium, realizada em toda a faixa de
fronteira do País, e a megaopera-
ção foi ontem alvo de inspeção do
major-brigadeiro Ricardo Cesar
Mangrich, chefe do Estado Maior
Conjunto do Comae (Comando de
Operações Aeroespaciais).

A operação é realizada há um

Operação Ostium

Cascavel será sede do Seminário Estadual de Violência contra a mulher. Será
na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), promovido pela Comissão da

Mulher Advogada da OAB Cascavel. O evento começa hoje, às 18h30, com
duas palestras: “As tantas faces da violência”, ministrada pela advogada Edni
Andrade Arruda, e “Direito da Mulher no Contexto Internacional e Violência

Obstétrica”. As atividades continuam na manhã de sexta-feira. Às 9h, um
painel discutirá “Assédio no Trabalho” e às 10h45 o assunto será “Violência
de Gênero contra a Mulher”. A programação segue à tarde com um painel
às 14h com o tema “Lei Maria da Penha: avanços, perspectivas e desafios”,
com a juíza de Direito Teresa Cristina Cabral Santana e às 16h, “Violência

virtual contra a mulher”, com a promotora de Justiça Andrea Simone Frias.
Todos os painéis serão mediados por demais profissionais da área.

Para encerrar o seminário com um debate ampliado, uma roda de conversa
vai discutir “Violação das prerrogativas da mulher advogada”. O bate-papo

começa às 17h15, na sexta-feira.

mês e entra na sua segunda fase
com foco em voos irregulares, liga-
dos ao narcotráfico, que entram em
território nacional, e ocorre desde
a Venezuela. Ao todo, segundo a
Força Aérea, mais de 6 mil homens
estão envolvidos na ação.

Em Cascavel, são 80 militares,
além de aeronaves: três caças Tuca-
no e um helicóptero. A cidade é con-
siderada pela Força Aérea ponto es-
tratégico para a operação, que segue
até dezembro, com bases montadas
em toda a faixa de fronteira.

Ferido por faca
Um homem foi ferido por faca na tarde
de ontem em Cascavel. Ele teve
ferimentos leves e foi andando até a
ambulância do Corpo de Bombeiros,
que foi acionado para o atendimento
na Rua Jacarezinho, Bairro São
Cristóvão. Segundo populares, o
homem teria sido vítima do golpe de
faca a algumas quadras e pediu ajuda

em uma loja. Ele
estava
aparentemente
embriagado e, de
acordo com
populares, teria se
envolvido em outra
briga na terça-feira.

Dois julgados por homicídio
Será realizado hoje, a partir das 13h, o
júri de Anderson Vieira do Nascimento
e Fábio Custódio da Silva. Os dois são
acusados do homicídio de Juares
Vaillões, que foi morto com um disparo
de arma de fogo, dia 8 de agosto de
2014. Ambos réus estão presos.
Segundo a denúncia do Ministério
Público, Anderson é acusado de ter
efetuado o disparo e Fábio de ceder a
arma e levar o atirador de carro até o
local do crime. O julgamento será no
Fórum de Cascavel.

EQUIPE esteve em inspeção na manhã

de ontem, no Aeroporto de Cascavel

 Violência contra a mulher

 TAROBÁ NEWS

 T
A

T
IA

N
E

 
B

E
R

T
O

L
IN

O

Carreta tombada

Tombamento no Contorno Oeste
Uma carreta tombou na manhã de
ontem na BR-163 Contorno Oeste em
Cascavel. O acidente aconteceu após
duas carretas colidirem na rodovia. Um
dos veículos bateu em uma mureta, mas
não tombou. A outra, carregada com
serragem, tombou e uma parte da
rodovia ficou interditada. Um guincho
foi chamado para retirar os veículos do
local. A PRF (Polícia Rodoviária
Federal) controlou o trânsito.
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Jogão de futsal na Neva

LIGA FUTSAL

HOJE

20h15 Intelli x Joaçaba
20h15 Pato x Atlântico
20h15 Minas x Jaraguá
20h15 Cascavel x Magnus
20h15 Assoeva x Foz Cataratas
20h15 Joinville x Marreco
20h15 Blumenau x Tubarão
20h15 São José x Marechal

19ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º C. Barbosa 43 18 14 1 3 61 30 31
2º Joinville 41 17 13 2 2 59 27 32
3º Atlântico 37 17 12 1 4 71 39 32
4º Corinthians 35 18 10 5 3 52 36 16
5º Pato 32 17 9 5 3 51 31 20
6º Jaraguá 30 17 9 3 5 54 41 13
7º Minas 26 17 7 5 5 56 53 3
8º Marechal 24 17 7 3 7 52 41 11
9º Joaçaba 24 17 7 3 7 28 31 -3
10º Foz 23 17 7 2 8 43 46 -3
11º Magnus 23 17 6 5 6 57 47 10
12º Blumenau 23 17 6 5 6 43 40 3
13º Marreco 21 17 7 0 10 52 54 -2
14º Assoeva 19 17 4 7 6 46 47 -1
15º Tubarão 19 17 4 7 6 46 47 -1
16º Cascavel 16 17 5 1 11 44 61 -17
17º São José 16 17 4 4 9 34 42 -8
18º Intelli 8 17 2 2 13 33 60 -27
19º Shouse 1 18 0 1 17 31 137 -106

O maior campeão do Paraná con-
tra o bicampeão do mundo. Casca-
vel Futsal contra Magnus/Soroca-
ba (SP). Esse é o jogo que o Giná-
sio da Neva receberá nesta quinta-
feira, às 20h15, pela última roda-
da da Liga Nacional. Como “ingre-
diente” extra está o fato de os do-
nos da casa dependerem apenas
de si para não deixar a competição.
Para isso, precisam vencer.

F
Á

B
IO

 D
O

N
E

G
Á

O MAGNUS
O Magnus, que no início do mês,
na Tailândia, manteve o troféu do
Mundial de Clubes conquistado no
ano passado, tornando-se
bicampeão da competição da Fifa,
já está garantido nas oitavas de
final da Liga Nacional, mas busca
um melhor posicionamento na
classificação. Atualmente, o time
de Sorocaba é o 11º colocado, mas
com possibilidade de terminar a
fase classificatória entre os oito
primeiros, o que lhe garantiria
fazer em casa o jogo derradeiro
do mata-mata da próxima fase.

 R$ 15
Para o jogo desta noite, a
diretoria do Cascavel Futsal
colocou ingressos à venda
antecipada com valor
promocional. A carga de entradas
já está no segundo lote, ao valor
de R$ 15. Na bilheteria da Neva,
o valor será R$ 25 (inteira).

“MORDIDO”
O compromisso em Cascavel será o terceiro do Magnus no Paraná desde o
fim de semana. No último sábado, a equipe paulista foi derrotada pelo Foz

Cataratas por 4 a 3, pela Liga Nacional, e na noite de segunda-feira ficou no
empate por 1 a 1 com São Miguel do Iguaçu, em amistoso realizado na casa

do Amarelinho do Oeste. Hoje é a última oportunidade dos visitantes
deixarem o Estado com uma vitória na bagagem.

É que hoje é um dia decisivo na
Liga, com os oitos jogos da 19ª ro-
dada marcados para iniciar simul-
taneamente às 20h15. Ao fim de-
les, serão conhecidas as 16 equi-
pes que seguirão ao mata-mata das
oitavas de final – e seus respecti-
vos confrontos, pelo cruzamento
olímpico (1ºx16º, 2ºx15º e assim
por diante).

Treze das 16 vagas já estão pre-
enchidas, restando três que estão
sendo pleiteadas por quatro equipes.
Dentre elas o Cascavel, 16º na clas-
sificação. Assim, a Serpente depen-
de apenas de uma vitória para seguir
aos playoffs. Daí a necessidade de
vencer o bicampeão mundial nesta
noite. Com um triunfo, o Tricolor pode
chegar até a 14ª posição.

Em caso de derrota, o time cas-
cavelense precisa que o São José,
17º colocado, seja derrotado em
casa, em São José dos Campos
(SP), pelo Marechal, rival cascave-
lense nas quadras.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 20 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Ademir de Souza e Marli Gonçalves Alves
2- Everton Vieira Lazzarin e Mariane Ulsenheimer
3- Pedro Antonelli e Ilza Pizatto
4- Giovani Marcelo Baldissera e Lilian  Patricia de Ramos Machado
5- Eziel Lucas de Caires Moraes e Sabrina Matheus de Lima
6- Rafael Nunes Neto e Aline Aparecida de Oliveira
7- Thiago Poronhak e Bruna Franciellí dos Santos
8- Aduan Carlos de Oliveira da Rosa e Juliana Neves Veiga
9- Valter Ribeiro Brizola e Thays Alebrante de Souza
10- Carlos Henrique Cieslak e Lannay Éllen Izidoro
11- Márcio de Oliveira e Jessica Cristina Nascimento Feltes
12- Roberto Vinicius Albuquerque de Lima e Andreia Iara Carvalho Piovesan
13- Vanderley Donizeth Pereira e Catia Cristina dos Santos
14- Luan Ricardo Silva Veloso de Linhares e Mayara Cristina Maciel de Oliveira
15- Claudio Correia e Viviane Cristina Lisboa de Oliveira
16- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha
17- Jackson Messias Lazarini e Ana Claudia da Rocha de Souza
18- Kirlyan Salles Santos e Rosangela Sthephany Almeida Silva
19- Rodrigo Cezar da Silva e Juliana Cristina Tonello Batista

 Palco dos Jogos Olímpicos Rio
2016, a Lagoa Rodrigo de Freitas,
no Rio de Janeiro, volta a receber
os canoístas mais rápidos do mun-
do neste fim de semana para uma
edição inédita do Desafio Mano a
Mano. A competição reunirá os
melhores da modalidade de Brasil,
Alemanha, Polônia e também da
América do Sul, que será um dos
times na disputa. Atleta olímpica do
CRC (Clube de Regatas Cascavel),
Ana Paula Vergutz foi convidada a

Canoagem mano a mano
participar do Desafio, que terá
transmissão ao vivo pelo canal
SporTV no sábado e pela Rede Glo-
bo no domingo, dentro do progra-
ma Esporte Espetacular.

“O Desafio Mano a Mano surgiu
em 2013 e ficou conhecido pela
inovação. Após trazer astros do atle-
tismo como Usain Bolt e Justin
Gatlin, o Mano a Mano surpreende
trazendo os principais nomes da
canoagem mundial”, explica Bernar-
do Fonseca, CEO da X3M, empresa

que organiza o Mano a Mano ao
lado da Dream Factory.

Para esta edição, a principal dis-
puta ficará por conta do mano a
mano entre o brasileiro Isaquias
Queiroz e o alemão Sebastian Bren-
del. Isaquias é detentor de três
medalhas olímpicas e dez títulos
mundiais. Já Sebastian conquistou
18 medalhas em torneios mundi-
ais, três em Jogos Olímpicos, e é
considerado um dos maiores ído-
los da história da canoagem.

Além do desafio entre os multi-
medalhistas, a competição recebe-
rá ainda disputas no feminino, du-
plas, revezamento misto por equi-
pes e uma disputa no formato me-
dieval, em que cada competidor lar-
ga de um extremo da raia em dire-
ção ao meio do percurso.

PROGRAMAÇÃO
SÁBADO (22/9)

9h Abertura do evento
9h05 Treino e aquecimento

 Revezamentos:
10h Rev. 200m (K1W, K1M, K1 Para, C1M)

BRA x POL
10h07 Rev. 200m (K1W, K1M, K1 Para, C1M)

AME x ALE
10h14 Rev. 200m (K1W, K1M, K1 Para, C1M)

FINAL
 Provas Medievais:

10h26 K1W 200m AME x POL
10h29 K1W 200m BRA x ALE
10h33 K1M 200m AME x ALE
10h36 K1M 200m BRA x POL
10h40 K1 Para 200m BRA x POL
10h43 K1 Para 200m ALE x AME
10h47 C1M 200m ALE x POL
10h50 C1M 200m BRA x AME

 DOMINGO (23/9)
9h30 Abertura do evento
9h35 Treino e aquecimento

 Disputas Mano a Mano:
10h30 C2M 500m Mano a Mano
10h37 K1M 500m Mano a Mano
10h44 K1W 500m Mano a Mano
10h51 Paracanoagem 500m Mano a Mano
10h58 C1M 500m Mano a Mano

K1M = caiaque individual masculino / K1W = caiaque individual
feminino / C1M = canoa individual masculino / C2M = canoa em
dupla masculino / K1 Para = caiaque individual paracanoagem
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SUL-AMERICANA

Caracas ?x? Atlético-PR
Dep. Cali ?x? LDU

LIBERTADORES

Independiente ?x? River Plate
Boca Juniors ?x? Cruzeiro

LIGA DOS CAMPEÕES

Ajax 3x0 AEK
S. Donetsk 2x2 Hoffenheim

Benfica 0x2 B. de Munique
Man. City 1x2 Lyon

Viktoria Plzen 2x2 CSKA
Real Madrid 3x0 Roma

Valencia 0x2 Juventus
Young Boys 0x3 Man. United

O jogo que era para marcar a estreia de
Cristiano Ronaldo com a camisa da
Juventus na Liga dos Campeões terminou
em lágrimas para o craque português e
consagrou o bósnio Pjnanic (à esq.). É
que CR7 ficou apenas meia hora em
campo, ontem, contra o Valencia, na
Espanha, até ser expulso pelo árbitro
Felix Brych, que viu agressão do atacante
ao zagueiro Murillo, do Valencia. CR7
recebeu o cartão vermelho direto, o que
causou muitos protestos por parte dos
jogadores e do técnico Massimiliano
Allegri e levou o português às lágrimas,
muitas lágrimas. No fim, o melhor do
mundo nem fez falta, já que time italiano
deixou a Espanha com uma vitória por 2
a 0, com dois gols de pênalti marcados
por Pjnanic, que abriu o placar aos
45min da etapa inicial e ampliou logo
aos 4min do segundo tempo.

Equipe que iniciou o ano como
“favorita” a tudo que disputar,
mas que já amargou o vice-cam-
peonato estadual, o Palmeiras
segue em busca de fazer jus à ex-
pectativa do torcedor. Tem boas
chances no Brasileirão, está na
semifinal da Copa do Brasil e
nas quartas de final da Liber ta-
dores, competição pela qual de-
safia o Colo-Colo nesta noite
pela rodada de ida, às 21h45 (de
Brasília), em Santiago, no Chile.

Após ser campeão da competi-
ção em 1999 e vice em 2000, o
Verdão entrou no século 21 com
grandes expectativas para ampliar
a galeria de títulos internacionais,
mas nunca conseguiu repetir o fei-
to. Em 2001 caiu na semifinal para
o Boca Juniors, em 2005 e 2006
caiu nas oitavas para o São Paulo,
em 2009 caiu nas quartas para o
Nacional (URU), em 2013 foi elimi-

Palmeiras no Chile

 Hortência é eleita a melhor de
 sempre dos Mundiais de Basquete

A Rainha Hortência Marcari foi escolhida a maior jogadora de todos os tempos da

Copa do Mundo ou Campeonato Mundial de Basquete, segundo anunciou a Fiba
(Federação Internacional de Basketball), na noite de terça. A brasileira teve uma

expressiva votação, com 85% das escolhas que foi aberta ao público mundial.

“Fiquei muito feliz, pois ganhar esta honraria 24 anos depois de parar de jogar é

um motivo de satisfação, ainda mais disputando com atletas que estiveram

entre as melhores”, comentou Hortência, que faz parte do Hall da Fama da Fiba.

Ela foi campeã mundial em 1994, na edição disputada na Austrália. Foi sua última
participação no Mundial e a de maior destaque: 27,6 pontos de média, incluindo os

32 anotados na histórica vitória na semifinal contra os Estados Unidos. Hortência

atuou em cinco edições do Mundial e foi cestinha em quatro (1973, 92, 90 e 94).

Hortência é a maior pontuadora da história da seleção brasileira com 3.190

pontos em 127 partidas (média de 24,9 por jogo). Além do ouro mundial, dois

anos depois foi prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta.

nado nas oitavas pelo Tijuana
(MEX), em 2016 sequer passou da
fase de grupos e no ano passado
caiu nas oitavas de final diante do
Barcelona (EQU).

Agora, novamente comandado
por Felipão, técnico que estava à
frente da equipe no título de 1999,
o Palmeiras quer retomar a proje-
ção internacional e voltar a uma se-
mifinal após 17 anos.

EFE

PLACAR DE ONTEM


