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Retomada da bilhetagem
vai reequilibrar as contas

A pressa em aprovar o retorno do controle financeiro da bilhetagem eletrônica à Cettrans 
tem uma explicação para a oposição: é uma estratégia da administração municipal para 
reequilibrar as contas, já que as medidas para sair do limite prudencial dos gastos com 
a folha não têm surtido efeito. A Câmara realiza duas sessões extraordinárias hoje para 

votar o projeto que tira da ValeSim o controle das passagens do transporte público.
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AÍLTON SANTOS

Com defeito?
A Sanepar começou 
a retirar os mais de 
40 hidrômetros que 

registravam consumo de 
água mesmo sem passar 
uma gota pelos canos. A 
empresa aceitou mandar 
os equipamentos para o 

Inmetro analisá-los.
l Pág. 4

Pós-geada: hortaliças
“queimam” e preços
começam a subir
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Os impactos no Brasil do acordo de livre 
comércio entre Mercosul e União Europeia

Sobre Helmuth Hofstatter é especialista
 em tecnologia da informação

SolSol SolSol

Os países integrantes do Mercosul e da União Europeia assinaram 
o acordo de livre comércio dia 28 de junho em Bruxelas, criando a maior 
parceira comercial do mundo. Após cerca de 20 anos de negociação, o 
tratado põe fim ao isolamento dos países da América Latina e deve gerar 
mudanças na economia.

Só no PIB brasileiro a projeção é de um aumento de U$ 87,5 bilhões 
nos próximos 15 anos entre reduções não tarifárias e produtividade dos 
fatores de produção. Listei as condições que irão impactar no Comércio 
Exterior e como é possível utilizar isso a favor de negócios e empresas.

Conheça as vantagens para o Mercosul: Nos próximos dez anos, 
mais de 90% das exportações terão suas tarifas zeradas. Já aquelas que 
não estão inclusas, terão acesso preferencial por meio de cotas. Antes 
do acordo, a taxa de entrada brasileira, por exemplo, era de apenas 24% 
na União Europeia.

Taxação de produtos na exportação: O acordo prevê a eliminação na 
tarifa de produtos agrícolas brasileiros como suco de laranja, frutas, café 
solúvel, peixes, crustáceos e óleos vegetais. Além disso, exportadores bra-
sileiros terão acesso via quotas a carnes, açúcar, etanol, entre outros. No 
caso de produtos industriais, também está garantido 100% de eliminação 
de tarifas, aumentando a competitividade entre os setores.

Taxação de produtos na importação: A parceira também deve benefi-
ciar a importação da Europa para o Brasil. A previsão divulgada indica que 
91% das tarifas impostas hoje ao Mercosul devem ser retiradas gradual-
mente. Produtos como queijos e laticínios também estão inclusos, com 
taxa zero na importação. Já os vinhos, devem zerar as tarifas em 12 anos.

Veículos, que hoje tem 35% de taxa cobradas na importação, terão 
redução gradual. Demais produtos também devem tarifas eliminadas 
conforme o indicativo a seguir: equipamentos industriais a partir de 14%; 
produtos químicos até 18%; roupas até 35%; produtos farmacêuticos até 
14%; chocolate até 20%; licores até 35%; peixes enlatados até 55% e 
bebidas gaseificadas até 35%.

O Acordo de Livre Comércio se trata de uma parceira, que como o 
próprio nome diz, pretende facilitar o comércio entre seus participantes. 
São tarifas e regulamentações acordadas entre as partes para ampliar o 
alcance das medidas e estimular o acesso a produtos pelos processos 
de importação e exportação. Após o anúncio, o acordo deve ser ratificado 
pelos países, processo que pode levar cinco anos ou mais.   

Tite, técnico da 
seleção brasileira.

DIVULGAÇÃO

 “Neymar é 
extraordinário, 
mas o trabalho 

de equipe é 
importante”. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer
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Equipe de transição
Com as alterações aprovadas pela Câmara de Cascavel, a 
prefeitura pretende criar uma equipe de transição para 

retomar o controle da bilhetagem eletrônica do transporte 
coletivo. O tempo dessa operação não foi determinado, mas 

os servidores terão de aprender o sistema, os dados e o 
software usado pela ValeSim. “Haverá um termo aditivo ao 
contrato para alteração, mas isso não afetará em demissões 

nem mudanças no sistema. As passagens já adquiridas 
continuam tendo valor”, disse o procurador jurídico Luciano 

Braga Côrtes. A mudança contratual ocorreu em 2011, 
após o processo de prorrogação do prazo da concessão do 

transporte público, feito pelo ex-prefeito Edgar Bueno (PDT). 
O atual contrato vence em dezembro de 2021.

Comissionados
O vereador Sebastião Madril (PMB) quer mais 

transparência nos gastos públicos e sugeriu à Presidência 
da Câmara a inclusão no site do Legislativo de um quadro 

com a relação de servidores comissionados da Casa. A 
Câmara já publica no site a relação completa de servidores 

efetivos e comissionados, com os respectivos cargos, 
lotações e vencimentos no Portal da Transparência, 

atualizada mensalmente, seguindo as determinações da 
Lei de Acesso à Informação.

Em meio às pautas 
magras no regime ordinário, 
a Câmara de Vereadores rea-
liza duas sessões extraordi-
nárias hoje sobre a retomada 
do controle da bilhetagem ele-
trônica em Cascavel. A pro-
posição recebeu pareceres 
favoráveis das Comissões de 
Justiça e Redação, Defesa do 
Consumidor, Viação, Obras 
Públicas e Urbanismo.

O sistema atual é total-
mente controlado pela Vale-
Sim (formada pela Pioneiras e 
pela Capital do Oeste). Ontem 
à tarde, o procurador-geral do 
Município, Luciano Braga Côr-
tes, esteve reunido com par-
lamentares para esclarecer 
a proposta analisada há dois 
meses pelo Executivo.

Desde que entrou em 
funcionamento o sistema 
por meio de cartão magné-
tico, em 2015, a Cettrans 
deixou de controlar a venda 
de bilhetes. Existem mais 
de R$ 4 milhões de créditos 
não usados pelos passagei-
ros que venceram e ficou 
na conta da ValeSim. “Com 
a alteração, o dinheiro [das 
passagens compradas e não 
usadas] ficará no fundo de 
uma conta do Município. O 
valor anterior [no caso dos R$ 
4 milhões do ano passado] 
ficou na conta da empresa”, 
explicou o procurador-geral.

Apesar da extinção da Cet-
trans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trân-
sito) e a criação da autarquia 
Transitar, a prefeitura tem 
pressa para fazer a altera-
ção. Para a oposição, o maior 
motivo seria um equilíbrio das 
contas internas da prefeitura: 
o dinheiro movimentado pelo 
transpor te passará aos 
cofres da prefeitura, aumen-
tando a receita e diluindo o 
percentual do gasto com pes-
soal - Cascavel extrapolou os 
gastos com pessoal e não 
consegue baixar de 51,7% a 
proporção da folha com rela-
ção à receita líquida, o que é 
proibido por lei. 

Como as demais medidas 

Repúdio
O vereador Pedro 
Sampaio (PSDB) não se 
conformou com as sessões 
extraordinárias marcadas 
hoje para avaliar a retomada 
da bilhetagem. Ele requereu 
mais dados para que 
pudesse apresentar o voto 
e o Município pediu mais 
tempo para responder. Com 
isso, as informações devem 
chegar ao gabinete só 
depois da votação. Sampaio 
manifestou repúdio às 
sessões extras.

Guarda de 4x4
Se tem algo que o pessoal 
da Guarda Municipal 
não poderá reclamar 
é da frota: a prefeitura 
destinou R$ 586 mil para 
a compra de quatro novos 
veículos. A licitação será 
no dia 18 deste mês. Serão 
comprados dois veículos 
0 km - hatchback, com 
potência mínima de 100cv, 

na cor branca com plotagem 
conforme padrão da Guarda 
Patrimonial no valor de R$ 
89.833,33 cada uma e outras 
duas caminhonetes 4x4 a 
diesel com potência mínima 
de 150cv, na cor branca, com 
plotagem conforme padrão da 
Guarda Patrimonial no valor 
de R$ 203.496,67 cada uma.

Sanepar na mira
O líder de Governo, Romulo 
Quintino (PSL), elaborou 
requerimento para que o 
governador Ratinho Junior 
(PSD) aumente os esforços 
para que a Sanepar reveja a 
tarifa mínima de consumo. 
Quintino pede urgência para 
que o Estado determine à 
Companhia que o consumo 
mínimo na cidade seja 
de 10 metros cúbicos, e 
não de 5 metros cúbicos, 
“totalmente anticontratual, 
havendo uma nítida ação 
unilateral promovida pela 
Concessionária contra o 
Município de Cascavel”.
 

Às pressas, Câmara vota
a retomada de passagens

PROCURADOR-GERAL esteve 
ontem na Câmara para esclarecer projeto 

não surtiram efeito, a entrada 
desse recurso virou uma 
estratégia que pode dar certo. 
“Analiso essa pressa de vota-
ção do projeto com preocupa-
ção. É possível entender que 
o município está fazendo de 
tudo para aumentar a arreca-
dação - acelerando inclusive 
a extinção da Cettrans - e 
assim justificar as contrata-
ções atuais”, diz o vereador 
Pedro Sampaio (PSDB), mem-
bro da Comissão de Trânsito.

Semanas atrás, o pre-
feito Leonaldo Paranhos 
(PSC) alegou apenas que 
seria preciso “retomar o 
controle da bilhetagem”.

Para a atual administra-
ção, essa mudança no con-
trole da venda das passagens 
é inadequada. “É preciso ter 
fidelidade ao edital, preci-
samos reestabelecer o con-
trato da forma ordinária. O 
quinto aditivo foi absoluta-
mente diferente do que está 
estabelecido no contrato. O 
edital aponta que o poder 
concedente pode fazer alte-
rações - nos termos aditivos. 
O quinto foi feito por lei, não 
haveria necessidade”, afirma 
Luciano Braga Côrtes.

Embora não tenha con-
trole efetivo, o Município 
alega que há um servidor 
que faz a fiscalização, mas 
o gerenciamento total está 
nas mãos das terceirizadas, 
tanto que ninguém sabia 
dos R$ 4 milhões perdidos 
até que o vereador Fernando 
Hallberg pediu os dados. 
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Após denúncias de que hidrôme-
tros marcavam consumo de água 
mesmo com o registro fechado, 
a Sanepar iniciou ontem a troca 
dos equipamentos apresentados 
pelos vereadores, que acompa-
nham toda a situação. Aqueles 
que foram retirados serão envia-
dos para aferições do Inmetro 
(Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia).

Na semana passada, a Sanepar 
emitiu resposta à Comissão Perma-
nente de Defesa do Consumidor da 
Câmara de Vereadores de Casca-
vel, alegando que precisa de mais 
15 dias para se posicionar sobre o 
pedido de suspensão da troca de 
todos os equipamentos na cidade. 

Foram oficializadas 44 denún-
cias de falhas nos equipamentos e 
cobranças indevidas. Os vereadores 
haviam dado prazo de 48 horas para 
a empresa se manifestar sobre o 
pedido de suspensão de instalação 
dos hidrômetros e ontem à tarde o 
ofício chegou até o presidente da 
comissão, Celso Dal Molin (PL). 

Inmetro vai verificar os
hidrômetros defeituosos

A empresa informou que “avalia 
todos os casos, de maneira indivi-
dual, inclusive os 44 casos enviados 
pela Comissão, e realiza aferições e 
acompanhamentos de todos. Serão 
necessários mais 15 dias para apre-
sentação de resultados à comissão 
- após a conclusão completa e indi-
vidual a Sanepar terá condições de 
decidir pelo pedido”.

A Comissão decidiu esperar 
até o dia 20 o posicionamento 

da Sanepar. Os vereadores Pedro 
Sampaio (PSDB) e Roberto Parra 
(MDB), que também integram a 
Comissão Permanente de Defesa 
do Consumidor, fizeram novas visi-
tas a moradores que denunciaram 
irregularidades pelo telefone (45) 
99116-1648. “A empresa não pode 
usar métodos ilegais para prejudicar 
o consumidor”, afirma Sampaio. 

EQUIPES 
estão 
trocando os 
equipamentos 
que passarão 
por testes 
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Genesio Ismael
ª 12 de junho de 1944
V 05 de julho de 2019 
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Diagnóstico

Um novo modo de viver a vida
Genesio Ismael tinha 75 anos e 

há dez anos descobriu no esporte 
uma nova forma de viver. Sua filha 
mais velha, Eva Ismael conta que 
o pai começou a praticar natação 
após se aposentar, aos 65 anos, 
como atividade de lazer e porque 
ele não queria engordar.

“Ele trabalhou com lavoura por 
um tempo e depois trabalhou na 
construção civil, então não queria 
ganhar peso nem ficar doente, mas 
ele acabou pegando gosto pelo 
esporte e não parou mais”.

Depois da natação, vieram 
outras modalidades: caminhada 
e academia. Por conta dos exer-
cícios, Eva define o pai como um 
touro: “Ele era um homem forte 
fisicamente e também por conta 
de tudo que viveu... nós o chamá-
vamos de touro”.

A família tinha um lugar especial 
no coração de Genesio. Sua regra 
principal era de que todos sempre 
estivessem reunidos em momentos 
importantes e, claro, de confraterni-
zação. “Uma frase que ele dizia sem-
pre e que eu nunca vou me esquecer 
é: eu amo a minha família”.

Genesio Ismael descobriu a 
doença renal há nove meses e 
desde então fazia hemodiálise 
três vezes por semana. Apesar 
do tratamento (e em função dele), 
Genesio foi ficando mais fraco, 

Chegada ao Paraná
Alguns capítulos da vida de Genesio 
Ismael foi escrita fora do Paraná. Ele 
era natural de Orleans (SC) e cruzou 

a divisa ainda criança, acompa-
nhado pelos pais, que 

trabalhavam na lavoura. 
Durante sua jornada, viveu em Salto 
do Lontra, Ouro Fino, Santo Antônio 
do Sudoeste, Dois Vizinhos e Foz do 
Iguaçu, até que chegou a Cascavel. 

Genesio chegou aqui em 1981, com 
a esposa Maria Ismael e Eva Ismael, 

que na época tinha 12 anos.
Em Cascavel, a família sempre viveu 

no Jardim Alvorada. 

até que não resistiu mais e fale-
ceu na última sexta-feira (5).

Eva Ismael conta que os 
dias difíceis deixaram o vínculo 
com o pai ainda mais for te: 
“Durante esses nove meses 

nós nos víamos todos os dias. 
Eu passei momentos muito ale-
gres ao lado dele”. 

Genesio deixou a esposa Maria 
Ismael, os filhos Eva, José e Dirceli 
Ismael, cinco netos e um bisneto. 

GENÉSIO Ismael com 
a esposa, Maria
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n Reportagem: Milena Lemes
   Fotos: Aílton Santos

As geadas registradas fim de 
semana em Cascavel causaram 
impacto significativo nas hortas. 
Na manhã de segunda-feira (8), a 
Ceasa (Centrais de Abastecimento 
do Paraná S/A) de Cascavel já 
recebeu menos produtos, espe-
cialmente hortaliças. 

“A alface, por ser uma das folho-
sas mais consumidas, estamos 
vendendo a R$ 2,30 o pé, já outras 
hortaliças como couve, rúcula, almei-
rão, chegam a R$ 2,50”, explica o 
analista de mercado Olívar da Rocha, 
gerente da Ceasa, revelando a alta 
de 15% nos preços. 

De acordo com Olívar, o abas-
tecimento já reduziu, mas o con-
sumidor vai sentir diferença nos 
preços a partir desta quarta-feira e 
ele estima que os preços possam 
subir até 50% nas folhosas.

As plantações localizadas em 
regiões mais baixas foram mais afe-
tadas pela geada. Caso da produtora 
Olezia Stachlsqui, que tem uma horta 
no Bairro Santo Onofre. No caso dela, 
60% da plantação foi perdida. 

Hortaliças ficam mais 
caras devido às geadas

Olezia trabalha com horta há 
35 anos e diz ter ficado surpresa 
com os estragos neste ano. “A 
couve ficou muito amarelada, 
eu nunca tinha visto ficar dessa 
forma. Outras plantações como a 
alface, a chicória e o almeirão fica-
ram quebradiças”. 

A produtora também cultiva 
beterraba, que teve as folhas afe-
tadas. “Como as folhas foram atin-
gidas, não sabemos se o fruto vai 
continuar a se desenvolver”. 

A PRODUTORA Olezia 
avalia os estragos na sua horta

Outros produtos
O analista de mercado Olívar da 
Rocha conta que outros produtos 
também devem ter aumento de 
preço em decorrência do frio, 
caso de tomate, berinjela, pepino, 
chuchu, que vêm de São Paulo e 
Minas Gerais, onde a temperatura 
também despencou. O tomate, por 
exemplo, já subiu 20% e no fim de 
semana a diferença será maior.

Agricultura Urbana
As hortas do Programa Agricultura 
Urbana, conhecidas como Hortas 

Municipais, sofreram suas primeiras 
geadas fortes. De acordo com o gestor 
do Território Cidadão, José Carlos da 
Costa, o Cocão, as hortas do Bairro 
Neva e do Bairro Veneza foram as 

mais atingidas e a alface e o almeirão 
foram bastante prejudicadas. “No 

geral, estimamos que cerca de 30% da 
produção das 36 hortas foi perdido. 
Estamos orientando as famílias que 

fazem a manutenção para que cubram 
as hortas com lonas, porque nós não 

temos condições de cobrir todas”.  

DEVIDO às geadas, o valor das 
hortaliças pode aumentar até 50%
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profissional. Madá diz a Álamo que teve uma 
sensação estranha quando viu Galdino/Andreas. 

A DONA DO PEDAÇO 
Evelina impede que Chiclete atire contra Kim 

na festa de casamento. Amadeu desabafa com 
Márcio. Rock afirma a Fabiana que Jô armou 
contra ele. Nilda chega à casa de Amadeu e 
Gilda. Nilda comenta com Rael que acredita que 
Jô seja inimiga de Maria da Paz. Jô sente ciúmes 
de Régis com Maria da Paz. Rock confronta Jô. 
Gilda inicia a negociação de um apartamento e 
Agno a parabeniza. Maria da Paz proíbe Chiclete 
de usar sua arma dentro de casa. Régis anuncia 
a Jô que não aceitará sua relação com Téo.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sem ter para onde ir, Débora acaba dor-

mindo no carro. Na escola, Guilherme e Mar-
celo falam sobre o problema de Glória, e Débora 
escuta toda a conversa. Glória vai até a casa de 
Branca para pedir ajuda. Jeff e Vini convencem 
Salvador a os deixar olhar a estatueta de gato. 
Pendleton da inicio ao jogo de realidade virtual 
na escola Ruth Goulart, mas é interrompido 
pelas crianças do MaGaBeLo, que invadem a rádio 
da escola para fazer um pronunciamento. Afonso 
vai até a casa de Luisa a procura de Débora. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Joel dá uma bronca em Omar e leva o filho 

ao vilarejo para pedir desculpas a todos os que 
sofreram com o que ele fez. Otávio pergunta 
a Safira onde está Rebeca. Safira disse que a 
liberou para que encontre sua filha. Otávio fica 
nervoso, pois Rebeca saiu sem avisá-lo. Raul 
leva Isabela (que na verdade é Manuela) para o 
ensaio na gravadora. Sandro os segue. 

TOPÍSSIMA
Rafael diz admirar Gabriela. O pessoal da 

república estranha o comportamento de Edison. 
Paulo Roberto chega alcoolizado até o hotel. 
Beatriz atende a porta e surpreende com ele 
tentando beijá-la. Jandira conversa com Mada-
lena e pergunta como foi a reação de Zeca 
quando soube que ela estava grávida. Beatriz 
liga para Rafael e fala sobre a embriaguez de 
Paulo Roberto. Vitor busca Jandira no Vidigal e 
diz que eles realmente não podem ter a criança. 

JEZABEL 
Micaías pede a Emanuel a mão de Raquel 

em casamento. Acabe conversa com Aisha e 
diz que não concorda com Jezabel de viajar e 
deixar o filho com as servas. Phineas e Dido se 
encontram as escondidas. Eliseu está arando a 
terra e conversa com Elias. O profeta diz que ele 
o sucederá na missão de Deus. 
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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- ADELAR DE JESUS PADILHA E DORACI ALMEIDA DO PRADO
2- EDER ANDRÉ E JANETE SALLES
3- GILBERTO NUNES MENDES E JESSICA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
4- MARCO AURÉLIO ANTUNES E SUZANE CRISTINA RODRIGUES
5- JOÉL BAMPI E LUCIMAR FLECH
6- ALEXANDRE AUGUSTO DUARTE BARBOSA E REBECA HARTIMO DE SOUZA
7- ALCIDES CLAUDIO DE MATOS JUNIOR E JOSILAINE DA SILVA ALIXANDRE
8- WESLEI DA SILVA MARMELO E SIMONE MACHADO DA SILVA
9- REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA E VILMA VIANA LUFT
10 - ELADIO EDSON HUTT E DANIELE OLIVEIRA FERREIRA
11- LEANDRO RODRIGUES E JOSIELE MIRANDA ALBINO
12 - MAYCO APARECIDO DE SOUZA E DENISE MONTEIRO
13 - RANNIEL LINDOSO E ROSANGELA CORDEIRO
14 - RAFAEL MONGENSTERN E FATIMA MICHELE DE ASSIS
15 - ARMINDO GERKE E IRENE PEREIRA
16 - LUIS FELIPE GRIEBELER E CAROLINE ZANELLA
17- EMILIO CEZAR BENITES E GLADYS DA SILVA
18- LEANDRO CORDEIRO PIRES E ANA PAULA DA SILVA CASTRO
19 - ANDRE DA SILVA GALESKY E RISONEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS
20- GEAN CARLO PEIXOTO E JÉSSICA ALINE MALANOTTE
21- FERNANDO SOARES NEVES E JUCIANE DE OLIVEIRA 
22 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E JOCYMEIRE DUARTE COELHO

MALHAÇÃO 
Beto e Meg comentam sobre a paixão de 

Filipe por Rita e lamentam por Martinha. Pei-
xoto e Marco sofrem a morte de um colega, e 
o major desabafa com Carla. Filipe termina o 
namoro com Martinha. Raíssa e Jaqueline fazem 
uma pesquisa com os alunos do colégio. Carla 
enfrenta um homem que observa o Baixadas, e 
Thiago se preocupa. Martinha alerta Guga sobre 

a impossibilidade de convidar Filipe e Rita para 
sua festa de aniversário. Madureira e Daniel estra-
nham a presença de um homem junto aos lutadores.   

VERÃO 90
Jerônimo coloca Mercedes em uma situação 

constrangedora durante a inauguração da emis-
sora. Vanessa se estressa com a megalomania 
de Jerônimo. Jofre recebe Manu, que chega de 
surpresa na casa de Lidiane. Manu diz a Jofre 
que sua relação com Marco Aurélio é apenas 
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As coisas vão ficar muito agitadas com as pes-
soas ao seu redor e você vai ser bombardeado 
com todos os tipos de solicitações. Não diga 
sim a todas. Sua energia vai voltar para iniciar 
um projeto, o que significa muito para você.

A revisão que você está realizando o incen-
tiva a adotar valores novos e mais profundos. 
Uma onda de cansaço está apontando na 
direção certa. Uma noite tranquila seria o 
ideal, descanse.

Seu senso de humor o torna mais popular do 
que nunca e será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo 
a encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo

Você vai ter a chance de aprender sobre si 
mesmo através de suas reações. Apesar de 
alguns momentos passageiros de cansaço, 
você estará em boa forma hoje. Revitalize-se 
através do esporte.

A relativa calma, hoje, é favorável para fazer 
uma revisão global. Concentre-se no essencial. 
Suas obrigações parecem cansativas, então 
descarregue e tente encontrar um momento 
de solidão para recuperar a sua calma interior.

A atmosfera vai ser descontraída. Você se 
dedica a novos prazeres sem perder seu senso 
de direção. Você se sente disposto a melhorar 
seu estilo de vida. Pense em uma dieta mais 
equilibrada também.

Você se sentirá corajoso hoje. É hora de uma 
explicação complicada. Você está recuperando 
a sua forma muscular. Você vai se sentir mais 
leve e seus reflexos serão mais nítidos.

É um bom momento para qualquer coisa 
relacionada com questões oficiais, jurídicas e 
administrativas. Este é o momento para agir. 
Mantenha seus pés no chão, especialmente se 
você for convidado para jantar.  

Seu otimismo é contagiante e você vai 
conhecer pessoas novas. Você estará em 
sua melhor forma, então aproveite esta 
oportunidade para ficar alerta a certos maus 
hábitos em seu estilo de vida.

Os movimentos planetários causarão tensão hoje, 
mas algumas boas notícias vão compensar 
isso. Você está perdendo a calma muito rapida-
mente e vai gastar energia com isso. Obtenha 
algum espaço, você tem tempo suficiente.

Você sente uma necessidade de aproveitar a 
vida e isso é exatamente o que você precisa 
para recarregar suas baterias de hoje. Seu bom 
humor é contagiante e você levará pessoas a 
sua volta junto com você.

Você terá que ficar longe de sua rotina diária. 
Faça isso antes que você se sinta completamente 
saturado. Uma sensação de bem-estar interior lhe 
permitirá colocar as suas ideias em perspectiva e 
uma atmosfera calma lhe dará força.
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Acusada de 
matar bebê em 
2008 vai a júri

Vai a júri popular hoje no 
Fórum Estadual de Cascavel 
Lídia de Souza, acusada de 
matar a filha recém-nascida. O 
crime aconteceu no dia 13 de 
outubro de 2008, no Bairro 14 
de Novembro, em Cascavel.  

Lídia teria dado à luz ao bebê 
sozinha em casa e na sequência 
asfixiado a criança, colocando-a 
em um saco plástico e jogando-a 
em riacho perto da casa onde 
morava. Vizinhos viram Ligia 
jogando o pacote no rio e acio-
naram a polícia. Horas depois a 
bebê foi encontrada já sem vida 
pelo Corpo de Bombeiros. 

Na época, Ligia chegou a 
dizer que havia caído e batido a 
barriga, o que teria causado a 
morte da criança antes de ela 
nascer, versão que foi desmentida 
pelo laudo pericial, que apontou 
que a bebê havia nascido em boas 
condições de saúde e que a morte 
ocorreu por asfixia. A acusada res-
ponde ao processo em liberdade.  

A Polícia Civil, por meio da Dele-
gacia de Combate a Corrupção 
Núcleo de Foz do Iguaçu, prendeu 
ontem em Cascavel uma mulher de 
46 anos suspeita de desviar cerca 
de R$ 420 mil da Prefeitura de Itai-
pulândia, onde atuava como asses-
sora na alimentação dos dados. 

De acordo com as investiga-
ções, ela era uma pessoa de con-
fiança e teria acesso remoto ao 
servidor da prefeitura e sua senha 
lhe concedia amplos poderes, inclu-
sive, para lançamentos de contas a 
pagar e liquidações. Assim ela fazia 
transferências das contas do Municí-
pio para a conta da empresa dela. Os 
desvios teriam começado em dezem-
bro de 2018 e desde então todos os 
meses transações que variavam de 
R$ 5 a R$ 48 mil foram registra-
das. A fraude foi descoberta após 

Suspeita de desviar R$ 420 
mil é presa em Cascavel

 A segunda vítima de feminicí-
dio deste ano em Cascavel ainda 
não foi identificada. De acordo com a 
Delegacia de Homicídios de Cascavel, 
a mulher tem traços indígenas e não 
portava documentos. Acredita-se que 
ela não tenha carteira de identidade 
registrada no Paraná, o que torna 
ainda mais difícil a identificação. Ainda 
de acordo com a polícia, ela e o 
suspeito do crime moravam na rua. 

A mulher morreu na noite 
de domingo (7). Ela tinha sido 

uma servidora, que atua como 
tesoureira na Prefeitura de Itaipu-
lândia, verificar uma diferença na 
conciliação bancária do mês de 
junho, encontrando lançamentos 
que não tinham sido feitos por ela.

Além da pr isão, também 
foram cumpridos mandados de 
busca e apreensão na casa da 
suspeita e da irmã dela, já que 
algumas transações foram fei-
tas pelo computador dela. Foram 
apreendidos notebooks, pendrives 
e aparelhos celulares. Os manda-
dos foram cumpridos nos Bairros 
Neva, Country e Centro. 

A suspeita ficará presa em São 
Miguel do Iguaçu e as investiga-
ções continuam, pois há suspei-
tas do envolvimento de mais pes-
soas no esquema. O nome dela 
não foi divulgado.   

esfaqueada no rosto e no pes-
coço. Apesar de ter sido socorrida 
e levada com vida até o hospital, 
ela não resistiu aos ferimentos. 

O suspeito do crime é um homem 
de 30 anos com quem a vítima 
mantinha um relacionamento. Ele 
foi preso em flagrante em posse 
da arma do crime, um canivete. O 
homem nega a autoria. Ele já respon-
deu pelo crime de homicídio qualifi-
cado em Ponta Grossa. 

Ainda de acordo com a Polícia 
Civil, a motivação do crime não foi 
esclarecida, mas a vítima e o sus-
peito teriam passado o dia inge-
rindo bebidas alcoólicas. 

Além dos dois feminicídios consu-
mados, outras seis tentativas foram 
registradas em 2019 em Cascavel. 

 

DOCUMENTOS e aparelhos eletrônicos apreen-
didos devem ajudar no avanço das investigações 

Feminicídio: Vítima tem traços indígenas

 POLÍCIA CIVIL 

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
16 
02 
03 
16

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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Bebê morre no HU 
vítima de acidente

Um bebê de um ano e meio mor-
reu na tarde de ontem (8) no HU 
(Hospital Universitário) de Cascavel 
devido aos ferimentos sofridos em 
um acidente na BR-163, em Guaíra. 
Ele estava em uma Tracker com 
placas de Pato Branco que bateu 
de frente em uma van com placas 
de Pântano Grande (RS). De acordo 
com a PRF (Polícia Rodoviária 
Federal), ele havia sido retirado da 
cadeirinha de segurança momentos 
antes da batida. A criança foi aten-
dida no local, mas teve uma parada 
cardíaca e foi trazido a Cascavel 
em estado gravíssimo pelo helicóp-
tero do Consamu (Consórcio Inter-
municipal Samu Oeste). Contudo, 

não resistiu.
Além do bebê, ficaram feridos 

com gravidade a mãe e o avô da 
criança. O pai não se feriu mas 
ficou em estado de choque. Na 
van, o motorista ficou em estado 
grave e um dos passageiros teve 
ferimentos moderados. No total, 
14 pessoas se envolveram no aci-
dente, mas sete não precisaram de 
encaminhamento hospitalar. 

O acidente aconteceu durante 
uma ultrapassagem realizada pela 
van em local permitido pela sinaliza-
ção, quando bateu de frente no carro 
que vinha no sentido contrário. 

Suspeito de tentativa 
de homicídio é preso

Um homem de 26 anos é 
apontado como autor do atentado 
à vida de Valderi Pereira. Ele foi 
preso na manhã de ontem por 
policiais da UPS (Unidade Paraná 
Seguro) Norte, de Cascavel. O 
nome dele não foi divulgado.

De acordo com a Delegacia 
de Homicídios, os dois já tinham 
desentendimentos anteriores, 
pois Valderi foi condenado pela 
morte do irmão do suspeito.

O homem preso já tem passa-
gens por diversos crimes como: 
homicídio, fur to embriaguez, 
receptação e posse ilegal de 
arma de fogo.

O crime aconteceu no dia 23 
de junho no Loteamento Barce-
lona, em Cascavel. Valderi foi 
atingido por diversos disparos de 
arma de fogo.n Reportagem: Cláudia Neis
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Prata com gostinho de ouro
A atleta Cristiane Kruger, que compete pelo CRC 

(Clube de Regatas de Cascavel), participou no fim 
de semana do Campeonato Sul e Pan-Americano 
2019 de Paracanoagem, que reuniu paratletas do 
Brasil, dos EUA, da Argentina, do Chile, da Bolívia, 
do Uruguai e do Canadá.

Cristiane foi medalha de prata nas provas dos 
200 e 500 mts, destaque para o tempo na prova 
dos 200 metros de 1min19seg, que pode garantir 
para a atleta de Corbélia uma vaga para o Mundial 
de Paracanoagem na Hungria. Cristiane aguarda com 
ansiedade a convocação.

“Fiquei muito feliz com esse resultado. A prova 
foi quase perfeita, apenas três segundos atrás da 
americana... três segundos em provas de velocidade 
é muito. Sei onde foi a minha falha e tenho certeza 
de que, se não tivesse acontecido, minha colocação 
seria outra, por isso teve, sim, gostinho de primeiro 
lugar”, comemora Cristiane. 

 A 5ª Etapa Paranaense de Tênis 
de Mesa foi disputada no fim de 
semana em Campo Mourão e mais 
uma vez os atletas cascavelenses 
foram destaque, conquistando 16 
medalhas: 7 de ouro, 5 de prata e 
4 de bronze, além de uma sexta 
colocação. De quebra, a equipe 
cascavelense da AMC ficou com o 
título da etapa.

Já é campeã! Faltando ainda 
duas etapas para encerrar o cam-
peonato, a cascavelense Bárbara 

Mesatenistas faturam 12 medalhas 
Marroque já comemora antecipa-
damente o título de Campeã Para-
naense na categoria juvenil. 

A família Gruchoski compete em 
três categorias e lidera nas três: 
a mãe, Dhieli Gomes Oliveira Gru-
choski, na categoria Lady; o filho 
Eduardo Gruchoski na categoria 
infantil; e a caçula Karoline Gru-
choski no pré pré-mirim.

Também lideram em suas cate-
gorias os cascavelenses Ivaema 
Pelissari, Laura Zantut e Lucas Rosa.  

BÁRBARA Marroque comemora antecipadamente 
o título  

Futsal
O Cascavel Futsal teve interrompida a boa sequência de seis vitórias pela Liga 
Nacional ao ser derrotado pela equipe da Assoeva de Venâncio Aires-RS por 
4 a 1 no último domingo. A vitória deixa a Assoeva em décimo lugar na Liga 
Nacional de Futsal. Já o Cascavel permanece com 21 pontos e cai da sexta 

para a oitava colocação na tabela.  A equipe cascavelense tem dois clássicos 
pela frente nesta semana. Pela Chave Ouro enfrenta nesta quarta-feira (10), 

às 19h30, no Ginásio da Neva, o Campo Mourão, vice-líder da Chave Ouro; e, 
no sábado (13), às 19h, pela Liga Nacional, enfrenta o Marreco Futsal, com a 

expectativa de voltar a vencer nas duas competições.
A
M

C

Cristiane no pódio dos 200 e dos 500 mts
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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



Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

03 06 10 21 25 27 30
concurso: 0172

01 22 25 37 38 41

concurso: 1957
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Os impactos no Brasil do acordo de livre 
comércio entre Mercosul e União Europeia

Sobre Helmuth Hofstatter é especialista
 em tecnologia da informação

SolSol SolSol

Os países integrantes do Mercosul e da União Europeia assinaram 
o acordo de livre comércio dia 28 de junho em Bruxelas, criando a maior 
parceira comercial do mundo. Após cerca de 20 anos de negociação, o 
tratado põe fim ao isolamento dos países da América Latina e deve gerar 
mudanças na economia.

Só no PIB brasileiro a projeção é de um aumento de U$ 87,5 bilhões 
nos próximos 15 anos entre reduções não tarifárias e produtividade dos 
fatores de produção. Listei as condições que irão impactar no Comércio 
Exterior e como é possível utilizar isso a favor de negócios e empresas.

Conheça as vantagens para o Mercosul: Nos próximos dez anos, 
mais de 90% das exportações terão suas tarifas zeradas. Já aquelas que 
não estão inclusas, terão acesso preferencial por meio de cotas. Antes 
do acordo, a taxa de entrada brasileira, por exemplo, era de apenas 24% 
na União Europeia.

Taxação de produtos na exportação: O acordo prevê a eliminação na 
tarifa de produtos agrícolas brasileiros como suco de laranja, frutas, café 
solúvel, peixes, crustáceos e óleos vegetais. Além disso, exportadores bra-
sileiros terão acesso via quotas a carnes, açúcar, etanol, entre outros. No 
caso de produtos industriais, também está garantido 100% de eliminação 
de tarifas, aumentando a competitividade entre os setores.

Taxação de produtos na importação: A parceira também deve benefi-
ciar a importação da Europa para o Brasil. A previsão divulgada indica que 
91% das tarifas impostas hoje ao Mercosul devem ser retiradas gradual-
mente. Produtos como queijos e laticínios também estão inclusos, com 
taxa zero na importação. Já os vinhos, devem zerar as tarifas em 12 anos.

Veículos, que hoje tem 35% de taxa cobradas na importação, terão 
redução gradual. Demais produtos também devem tarifas eliminadas 
conforme o indicativo a seguir: equipamentos industriais a partir de 14%; 
produtos químicos até 18%; roupas até 35%; produtos farmacêuticos até 
14%; chocolate até 20%; licores até 35%; peixes enlatados até 55% e 
bebidas gaseificadas até 35%.

O Acordo de Livre Comércio se trata de uma parceira, que como o 
próprio nome diz, pretende facilitar o comércio entre seus participantes. 
São tarifas e regulamentações acordadas entre as partes para ampliar o 
alcance das medidas e estimular o acesso a produtos pelos processos 
de importação e exportação. Após o anúncio, o acordo deve ser ratificado 
pelos países, processo que pode levar cinco anos ou mais.   

Tite, técnico da 
seleção brasileira.

DIVULGAÇÃO

 “Neymar é 
extraordinário, 
mas o trabalho 

de equipe é 
importante”. 
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PLACAR DE ONTEM
      COPA DAS NAÇÕES DA ÁFRICA

 Gana 1(4)x1(5) Tunísia
	 Mali	 0x1	 Costa	do	Marfim

   BRASILEIRÃO - SÉRIE B
 São Bento ?x? Sport

  BRASILEIRÃO - SÉRIE C
	 Imperatriz	 ?x?	 Náutico

               TERÇA-FEIRA (21)
	 Criciúma	1x0	Guarani
 Bragantino 2x0 Figueirense

                    HOJE
19h15	 CRB	 x	 Vila	Nova
21h30 Sport x Londrina

                    SÁBADO
11h	 Coritiba	 x	 Cuiabá
16h30	 Ponte	Preta	 x	 Paraná
16h30 São Bento x Oeste
19h	 Operário	 x	 Botafogo-SP
19h	 B.	de	Pelotas	 x	 América-MG
16h	 Atlético-GO	 x	 Vitória

5ª RODADA

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

SÉRIE B

SUL-AMERICANA
21h30	 Royal	Pari-Bol	 x	 La	Equidad-Col

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
10h FC Astana x CFR
11h	 Ararat-Armenia	 x	 AIK
13h	 HJK	Helsinki	 x	 HB	Torshavn
13h	 Nomme	Kalju	 x	 KF	Shkëndija
14h45	 FK	Sarajevo	 x	 Celtic
15h F91 Dudelange x Valletta
15h	 FK	Suduva	 x	 Red	Star	Belgrade
15h	 T.N.S.	 x	 Feronikeli

UEFA EUROPA LEAGUE
13h St. Joseph’s x Rangers
13h	 Gzira	United	 x	 Hajduk	Split
14h30	 CSKA	Sofia	 x	 Mladost	Pogorica

BRASILEIRÃO - SÉRIE B
19h15	 Vitória	 x	 Cuiabá
21h30	 Criciúma	 x	 Coritiba

BRASILEIRO SUB-20
15h	 Coritiba		 x	 América-MG	
15h	 Grêmio		 x	 Athlético
15h Ponte Preta  x São Paulo

LIGA NACIONAL FUTSAL
20h15	 Foz	Cataratas	 x	 São	José	

 Cascavel conseguiu emplacar 
quatro modalidades na segunda 
etapa dos Jogos Aber tos do 
Paraná. As equipes de voleibol 
masculino e feminino, futsal feminino, 
basquetebol masculino e futebol mas-
culino seguem agora na Fase Regional 
dos Jogos Abertos do Paraná Divisão 
B, que será disputada no fim de 
semana em Guaraniaçu.

As equipes vencedoras de cada 
categoria garantem a vaga para dis-
putar a Fase Final B em Ivaiporã, que 
será realizada de 23 a 29 de agosto.

Futebol de campo
No futebol de campo o time cas-

cavelense faz uma das partidas de 
quartas de final contra Capitão Leô-
nidas Marques. O vencedor pega 
quem sai do jogo entre Realeza e 
Capanema. Nos outros jogos das 
quartas de final, Planalto enfrenta 

Quatro modalidades 
estão na segunda etapa

Catanduvas e Guaraniaçu joga con-
tra Cafelândia.

Voleibol
No vôlei já serão disputadas as 

semifinais. No masculino, Casca-
vel joga contra Boa Vista da Apare-
cida. Quem vencer pega na final o 
ganhador do jogo de Guaraniaçu e 
Corbélia. No feminino, as meninas 
encaram a seleção de Santa Tereza 
do Oeste e a vencedora decide o 
título com o ganhador do jogo entre 
Guaraniaçu e Catanduvas.

Futsal Feminino
No futsal, as disputas tam-

bém já valem pelas semifinais da 

competição. As meninas de Cascavel 
pegam Ramilândia e na outra partida 
o time da casa enfrenta Catanduvas. 

Basquetebol
No basquete masculino, a 

equipe cascavelense disputa a 
vaga para a fase final em grupo 
único com outras quatro equipes: 
Matelândia, Guaraniaçu, Corbélia 
e Pérola do Oeste. Todos jogam 
contra todos. 

 Coritiba volta a 
campo após pausa
O primeiro compromisso do Coritiba 

no retorno da Série B do Brasileirão 
será diante do Criciúma, em Santa 

Catarina, nesta terça-feira (9). O Coxa é 
o nono colocado com 12 pontos, com 

três pontos a menos que a Ponte Preta, 
que está em quarto. Este será o jogo de 

número 31 entre Coritiba e Criciúma. 
Deste total, o Coxa levou vantagem em 

12 oportunidades, enquanto o time 
catarinense venceu dez. Oito jogos 

terminaram empatados, sendo que o 
Verdão balançou as redes 38 vezes e os 
adversáros 34. A última partida entre 
as equipes foi no ano passado, fora de 
casa, e terminou empatada por 2 a 2. 

O próximo duelo será no mesmo palco, 
o estádio Heriberto Hülse, às 21h30. 

A equipe coxa-branca viaja para Santa 
Catarina na manhã de domingo. 

      COPA DAS NAÇÕES DA ÁFRICA
 Gana 1(4)x1(5) Tunísia
	 Mali	 0x1	 Costa	do	Marfim

   BRASILEIRÃO - SÉRIE B
 São Bento 2x2 Sport

  BRASILEIRÃO - SÉRIE C
	 Imperatriz	 2x0	 Náutico

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1ºBragantino  19  8  6  1  1  13  2  11  
2 º Botafogo-SP  16  8  5  1  2  9  4  5  
3 º Londrina  16  8  5  1  2  9  7  2  
4 º Sport  16  9  4  4  1  14  10  4  
5 º Ponte Preta  15  8  4  3  1  12  7  5  
6	º	Atlético-GO		 14		 8		 4		 2		 2		 10		 8		 2		
7	º	Paraná		 13		 8		 3		 4		 1		 9		 8		 1		
8 º Figueirense  13  8  3  4  1  6  5  1  
9 º Coritiba  12  8  3  3  2  9  7  2  
10	º	Oeste		 11		 8		 2		 5		 1		 7		 3		 4		
11 º CRB  10  8  3  1  4  8  9  -1  
12	º	Vila	Nova		 10		 8		 2		 4		 2		 6		 6		 0		
13 º Brasil de Pelotas  9  8  3  0  5  5  8  -3  
14	º	Criciúma		 9		 8		 2		 3		 3		 5		 7		 -2		
15	º	Cuiabá		 8		 8		 2		 2		 4		 7		 10		 -3		
16 º São Bento  8  9  2  2  5  10  14  -4  
17	º	Operário-PR		 7		 8		 2		 1		 5		 4		 8		 -4		
18	º	América-MG		 5		 8		 1		 2		 5		 6		 10		 -4		
19 º Guarani  5  8  1  2  5  4  9  -5  
20 º Vitória  4  8  1  1  6  8  19  -11 
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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
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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