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Quase três meses depois de o empresário Sandro Rossi ter sido atingido por mais de 20 
tiros na própria empresa, o crime continua sem solução. Mas ontem uma surpresa: uma 

operação de Guarapuava chegou a Cascavel com ordem para prender Sandro, acusado de 
fornecer drogas para traficantes da região central do Paraná.

Empresário executado
fornecia drogas para a

região central do Estado
l Pág. 12
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 Reforma 
adiada

Prometida para fevereiro 
deste ano, a reforma que vai 
melhorar o espaço entre as 

poltronas do Teatro Municipal 
de Cascavel foi adiada para o 

início do ano que vem.
l Pág. 3
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Juarez Alvarenga é advogado e escritor

PREVISÃO DO TEMPO
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Cheia
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SolSol SolSol

‘‘

‘‘
Planeta Terra

Será que a terra é o topo da civilização universal ou terá planetas 
mais evoluídos?

Pela complexidade do universo, temos evidências satisfatórias de que 
existem civilizações mais evoluídas.

Na terra, a maior cabeça da humanidade foi Einstein. Seria ele com-
ponente de uma massa numa possível civilização mais sofisticada?

São interrogações difíceis de responder pela evolução humana do 
momento. Mas parece que começamos, apesar de fase embrionária, a 
desvendar os mistérios do universo com clarividência. Na ponta do iceberg 
haverá de surgir repostas possíveis, porém ainda não conclusivas.

Pela complexidade do universo, deduzimos que nós, humanos, somos 
bastante limitados, para compreendermos a sua grandeza.

Na revolução industrial do século XVIII, o homem trabalhava 18 horas 
por dia. Hoje trabalhamos seis e o desempenho mundial é extremamente 
superior ao da revolução industrial.

O grande mal da humanidade é o imediatismo, que impede o ser 
humano de conseguir um instrumento de sobrevivência mais eficaz. Estaria 
o homem moderno libertando do imediatismo e entrando, definitivamente, 
no mundo da contemplação. As credenciais modernas são de preparação 
intelectual permanente.

No mundo contemporâneo, quanto mais sabemos, menos traba-
lhamos, mais ganhamos logicamente, aumenta a responsabilidade. E o 
inverso é também verdadeiro: quanto menos sabemos mais trabalhamos 
e menos ganhamos.

Parece que a falta de conhecimento será o estigma destruidor do 
homem em fase do universo. A não ser que seja jogador de futebol ou 
outras profissões similares, cujo talento inato é uma dádiva herdada ou 
dada pelo sobrenatural.

O que se deduz, cristalinamente, é que o homem de poucas letras 
está condenado à extinção. Com o mundo modificado da modernidade 
ou homem rústico aumenta sua desenvoltura ou serão absorvidos pela 
marginalização contemporânea crescente.

Seria a terra um patamar transitório para a evolução magistralmente 
dignificante?

O que interessa é o que o homem evolui na sua proveitosa passagem 
pela morada terrena. Seria a evolução finita e periódica ou humanidade 
teria oportunidade de continuar o seu processo evolutivo infinitamente 
em outros planetas?

São perguntas “irrespondíveis” por nós, humanos, no momento atual, 
mas que existem indícios evidentes de que o processo humano não termina 
na terra, o que é totalmente aceitável. 
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‘‘“O Estado é laico, 
mas somos cristãos 

e, entre as duas 
vagas que terei 

direito a indicar para o 
STF, um será terrivel-
mente evangélico”.

Presidente 
Jair 

Bolsonaro, 
durante 

culto religioso na 
Câmara dos Deputados.



03POLÍTICACASCAVEL, 11 DE JULHO DE 2019

n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Exonerados e nomeados
Saiu hoje a exoneração do diretor da Guarda Municipal, 

coronel Avelino Novakoski. Ele se envolveu em uma polêmica 
após investigações da Patrulha Maria da Penha. No seu lugar 
deve assumir um delegado. Quem também foi exonerada é 

Franciele Gomes Boeira da Luz, gerente de Divisão de Cultura, 
lotada na Fundação Municipal de Cultura e Esportes. Na 

Câmara também houve mudanças: exonerada a assessora 
Francieli Santina dos Santos (Aldonir Cabral). A assessora 
de lideranças de bloco parlamentar Talita da Silva Costa 

Gomes assumiu a função agora de assessora de lideranças 
do governo. O cargo dela será assumido por Marciano José 

da Silva. O salário de ambos é de R$ 5 mil. Já Artur Ribeiro de 
Oliveira passa a ser assessor do vereador Sebastião Madril, 

com salário de R$ 4,6 mil.

Iluminação
O vereador Mauro Seibert (PP) tem cobrado melhorias 

na iluminação pública, especialmente na Avenida Carlos 
Gomes. O parlamentar cobrou do secretário de Obras, 

Adelino Ribeiro, que seja trocada a iluminação em toda a 
extensão da via.

 Apesar da promessa e 
até da data anunciada, as 
obras de readequação das 
poltronas no Teatro Municipal 
de Cascavel ficarão somente 
para janeiro do ano que vem. 
A previsão era de que a inter-
venção estrutural ocorresse 
neste ano, porém uma nova 
alteração foi determinada 
pela Secretaria de Cultura. E 
a reforma deve ser finalizada 
em março. “Para que fossem 
mantidas as atividades - sem 
prejudicar o calendário -, deci-
dimos atrasar a obra, que está 
prevista agora para os meses 
de janeiro, fevereiro e março 
do ano que vem. O projeto está 
aprovado, após longa discussão 
com o Corpo de Bombeiros e os 
membros do Conselho Munici-
pal de Políticas Culturais”, 
explica o secretário de Cul-
tura, Ricardo Bulgarelli.

As atividades devem ficar inter-
rompidas durante os três meses. 

Quando a estrutura foi 
construída, não foram veri-
ficadas as normas técnicas 
do espaço adequado entre as 
poltronas, por isso a necessi-
dade da reforma. A distância 
entre uma fileira e outra será 
de 103 centímetros, 28 a mais 
do que da forma que está, e, 
com isso, o Teatro terá redu-
ção de poltronas, passará de 
793 para 701 lugares.

Enquanto estiver em anda-
mento a reforma, um velho 
conhecido dos cascavelen-
ses volta ao estrelato: será 
o palco do Centro Cultural Gil-
berto Mayer, que passou por 

Conversa com 
Paranhos
Os moradores da Rua 
Casemiro de Abreu, 
no Bairro Alto Alegre, 
acordaram ontem com 
servidores da prefeitura 
colocando sacos plásticos 
nas placas que sinalizavam 
ser proibido estacionar 
das 7h às 19h. Também 
receberam uma ligação 
do prefeito Leonaldo 
Paranhos, que pretende 
ir até a comunidade ouvir 
as reivindicações. Os 
moradores fizeram um 
abaixo-assinado com a 
adesão de 200 pessoas 
cobrando que o trânsito 
seja mantido como está. A 
prefeitura quer implantar 
duas faixas de rolamento, 
retirando o estacionamento 
em horário comercial.

Prefeito amigo
Rafael Brugnerotto (PSB) 
esteve reunido com o 
chefe do Paço Municipal 
e apontou avanços 
importantes: primeiro a 
viabilidade do projeto do 
parlamentar que implanta 
brigadas voluntárias nos 
distritos de São João, Rio 

do Salto, Sede Alvorada e 
Espigão Azul. Brugnerotto 
teve apoio de Paranhos 
para verificação de um 
espaço maior para a Polícia 
Federal e discutiu sobre a 
desapropriação da área para 
implantação de uma Vila 
Rural para os moradores de 
Jangadinha, despejados por 
ordem da Justiça.

Não foi o único
Outro vereador que 
apresentou balanço positivo 
das reivindicações feitas ao 
Paço é Roberto Parra (MDB). 
Ele repassou uma série de 
cobranças do Bairro Neva 
e Paranhos assegurou que 
serão atendidas. Entre elas, 
recape na Rua Manoel Ribas, 
alargamento de via e recape na 
Rua Cassiano Jorge Fernandes.

Regimento
Após confusão sobre o 
projeto de restrição a 
comércios nos quiosques, 
com a rejeição de emenda de 
Olavo Santos (PHS), a Câmara 
deverá rever o Regimento 
Interno. Já tramita na Casa 
de Leis proposta para que as 
emendas sejam colocadas em 
discussão antes da votação 
do projeto principal.

Reforma no Teatro
fica para 2020

PÚBLICO reclama do espaço apertado entre as poltronas

reforma para ser usado até 
que as obras no Teatro este-
jam concluídas. “O palco está 
com madeira nova e houve 
uma reforma para receber 
os eventos. Para o público 
o espaço estará apropriado, 
absorvendo a demanda do 
Teatro”, diz a presidente do 
Conselho Municipal de Políti-
cas Culturais, Antônia Vilaca.

A construção do Teatro 
foi retomada em dezembro 
de 2000 e terminou com 
investimentos municipal e 
estadual em 2015. Foram 
gastos R$ 15,4 milhões na 
obra licitada inicialmente por 
R$ 5,6 milhões e projeto da 
década de 90.

OUTRAS OBRAS
O Teatro Municipal pos-

sui ainda outros problemas: 
salas que nem sequer rece-
beram reboco nas paredes, 
banheiros sem a louça e 
auditórios sem os materiais 
necessários. Estão previstas 
obras nesses espaços a par-
tir da reforma estabelecida 
para o ano que vem. A reivin-
dicação foi feita por núcleos 
setoriais do Conselho Muni-
cipal de Políticas Culturais, 
que comemora a proximidade 
entre artistas e o município. 
“Estamos passando por um 
momento muito bom, nunca 
tivemos um secretário tão 
comprometido com a classe 
artística”, afirma a presidente 
do Conselho, Antônia Vilaca. 
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 A Comissão de Educação da 
Câmara de Cascavel, represen-
tada pelos vereadores Carlinhos 
Oliveira (presidente) e Paulo Porto 
(secretário), recebeu nessa quar-
ta-feira (10) a secretária de Edu-
cação, Márcia Baldini, durante a 
reunião ordinária da comissão, 
que ocorre semanalmente.

Os parlamentares conversaram 
com a secretária sobre as res-
postas dos requerimentos 169 e 
186/2019. Nos questionamentos, 
a comissão pedia informações 
sobre a aplicação do financia-
mento de R$ 15 milhões, via Finisa 
(Financiamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento), da Caixa Econô-
mica, para construção, ampliação 
e reformas de unidades escolares 
da rede municipal. A comissão tam-
bém questionava sobre as obras 
e as reformas que ocorrerão em 
2019, conforme o Plano de Ação 
da Semed 2019/2020.

Marcia Baldini detalhou os 
investimentos em obras, refor-
mas e consertos emergenciais de 

Secretária Márcia detalha 
investimentos na Educação

acordo com a prioridade e espe-
cialmente, conforme a população 
do Município muda de uma região 
para a outra, a exemplo do que 
aconteceu na região norte com o 
Conjunto Rivieira.

Da parte da comissão, ficou o 
compromisso de tornar periódicas 

essas reuniões com os gestores 
municipais e de fiscalizar as 
obras enquanto são construí-
das. A comissão já vem acom-
panhando todas as licitações da 
educação e também visitando as 
unidades escolares para conver-
sar com os profissionais.  

DIVULGAÇÃO
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 Começa neste domingo (14) e 
segue até o dia 21 a 30ª edição 
do Festival de Música de Casca-
vel. O Festival é uma realização da 
Secretaria de Cultura e Esportes 
de Cascavel com o apoio da Uno-
par (Unidade do Lago), Sanepar, 
Conselho Municipal de Políticas 
Culturais de Cascavel, Icac (Ins-
tituto Curitiba de Ar te e Cultura), 
Correnteza Cultural (Itaipu), Rede 
Regional de Cultura e Patrimônio 
da BP3 (Itaipu), Conselho de 

A Sanepar abriu processo de lici-
tação para a construção de outro 
reservatório de água na região 
norte da cidade. A unidade, com 
capacidade para 2 milhões de litros 
de água, deverá ser instalada no 
Loteamento Florais do Paraná. A 
abertura da licitação está marcada 
para as 8h do dia 23 de julho.

O reservatório vai ampliar em 
200% a capacidade de armazena-
mento de água para as regiões do 
Floresta, do Riviera e do Florais do 
Paraná e vai melhorar as condições 
do abastecimento para os Bairros Con-
solata, Brasília e Periollo. A previsão é 
de que o novo reservatório entre em 
operação já no próximo verão.

O gerente-geral da Sanepar, 
Renato Mayer Bueno, explica que 
a Sanepar tem pressa em concluir 
o procedimento para que a popula-
ção não corra riscos de desabaste-
cimento. “Esse reservatório foi pro-
jetado para atender a demanda da 
região norte, que tem apresentado 
crescimento acelerado. A nova uni-
dade vai fazer frente ao consumo 
projetado para os próximos anos”, 
destaca o gerente.

Sanepar licita mais um 
reservatório para Cascavel

 Estrutura
A construção poderá ser em chapas de aço inox ou vitrificado à escolha da 

empresa vencedora. Se tudo ocorrer dentro da normalidade, a obra deve se 
iniciar em setembro deste ano.

As empresas interessadas têm até o próximo dia 23 para participar do certame 
na modalidade de pregão eletrônico. O edital está disponível no site da Sane-

par: http://licitacoes.sanepar.com.br.
Esse reservatório já havia sido licitado em 2017. Porém foi instaurado pro-

cesso administrativo porque a empresa vencedora não honrou os compromis-
sos contratuais. Por esta razão, novo processo licitatório foi estabelecido. 

RESERVATÓRIO em aço 
inox ou vitrificado amplia em 
200% o armazenamento de 
água na região norte

Desenvolvimento dos Municípios 
Lindeiros ao Lago de Itaipu, Itaipu 
Binacional e governo do Estado.

“Há 30 anos o Festival de 
Música de Cascavel vem mantendo 
o ritmo e dando o tom, por isso 
a secretaria convida toda comu-
nidade para participar das come-
morações, neste domingo, com 
a Orquestra Sinfônica do Paraná, 
às 20h, no Teatro Municipal Sefrin 
Filho”, convida o secretário de Cul-
tura e esportes, Ricardo Bulgarelli. 

Festival de Música completa 30 anos
INGRESSOS
Os ingressos poderão ser trocados 
a partir desta sexta-feira (12), no 
Teatro Municipal Sefrin Filho, das 
8h às 12h e das 13h30 às 18h. 
Só será permitida a troca de dois 
ingressos por pessoa para cada 
noite de espetáculos no Teatro.
A programação artística é gratuita 
e a Secesp sugere a doação de um 
quilo de alimento não perecível, 
que será destinado às famílias 
previamente cadastradas no 
Provopar Cascavel.  



07LOCALCASCAVEL, 11 DE JULHO DE 2019

n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Arquivo/Aílton Santos

Atletas 
prejudicados

De acordo com o coordenador 
da AFCC, Adi Reis, a equipe tem 
dois paratletas, mas apenas um 
consegue treinar, porque ele se 
arrasta pela grama e pelo barro 

para entrar no caiaque.
Além disso, outros cinco 

paratletas aguardam para 
integrar a equipe desde o início 

do ano, pois não conseguem 
acessar o caiaque sem o píer.  

Itaipu deixa projeto 
Canoagem no Lago

Desde janeiro deste ano, entrar 
no Lago Municipal para treinar se 
tornou uma tarefa difícil para atletas 
da AFCC (Associação Fiel de Canoa-
gem de Cascavel). Isso porque o píer 
- uma passarela sobre a água -, que 
facilita entrar no caiaque, foi retirado 
pela Secretaria de Meio Ambiente 
sem aviso prévio. O argumento era 
de que a estrutura estava danifi-
cada, mas que seria substituída.

Em abril, a AFCC relatou as difi-
culdades ao Jornal HojeNews. Na 
época, a Fmec (Fundação Municipal 
de Esporte e Cultura) informou que 
havia um projeto em parceria com 
a Itaipu Binacional e o CRC (Clube 
Regatas de Cascavel) que previa a 

construção de uma estrutura para 
ser utilizada em conjunto pelas 
equipes de canoagem. A pre-
visão era de que as obras se 
iniciassem ainda em abril, mas 
que, devido à troca de governo 
federal, houve um atraso.

Passados mais de dois meses, 
nada de obra. A reportagem foi 
atrás e descobriu que o problema 
agora é mais sério: a Itaipu Binacio-
nal deixou o Projeto Canoagem no 
Lago. “Eles [Itaipu] alegaram con-
tenção de recursos. O Município 
deverá licitar as raias com recur-
sos próprios, mas ainda estamos 
definindo isso”, disse o diretor de 
difusão e ação cultural da Fmec, 

Alexandre Guerino. 
A Itaipu informou que não há 

previsão de investimento para a 
construção do píer e que o convê-
nio chegou a ser estudado, mas 
foi decidido pela não continuidade 
do processo em virtude das priori-
dades da Itaipu, que são obras de 
infraestrutura na área de influência 
e atualização tecnológica da Usina. 

O investimento para o projeto 
seria de R$ 696.990.

Já a Secretaria de Meio Ambiente 
de Cascavel informou apenas que 
os convênios estariam parados na 
Itaipu e que, por isso, não tem mais 
informações para passar sobre o 
assunto no momento.

ATLETA medalhista se 
arrasta pelo chão para 

acessar o caiaque
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sotaque. Gabriel defende Paul e Dalila na delegacia. 
Dalila exige que Gabriel execute a dívida de Jamil. Rania 
e Miguel recebem uma ordem de despejo. Rania revela a 
Dalila que é sua avó.

VERÃO 90
Quinzinho fica perturbado com a notícia da gravidez 

de Dandara. Vanessa se preocupa com a exposição de Jerô-
nimo. Madá pensa em uma armadilha para desmascarar o 
falso investidor Andreas/Galdino. Dandara mente ao dizer a 
Patrick que está bem com Ticiano. Raimundo gosta de saber 
que Janaína sente ciúmes dele. Manu recusa uma proposta 
de Jerônimo. João vibra com a notícia dada por Diego e 
Giovana de que a Justiça aceitou a ação de revisão criminal.

A DONA DO PEDAÇO 
Régis consegue enganar Maria da Paz. Nilda pede 

que Rael e Amadeu tirem a vida de Maria da Paz. Rael 
faz promessa silenciosa à avó. Camilo pede que Fabiana 
o alerte sobre os encontros de Vivi com Chiclete. Vivi 
confronta Beatriz e Linda. Fabiana promete ajudar Vivi a 
encontrar uma última vez com Chiclete. Régis e Jô pedem 
que Maria da Paz contrate uma nova cozinheira. Eusébio 
conhece Gina. Rock, Zé Hélio e Britney confrontam Eusé-
bio em defesa de Dorotéia. Cássia sente falta de Agno. 
Régis e Jô tentam convencer Maria da Paz a comprar uma 
mansão. Cássia sofre bullying na escola. Evelina comenta 
com Ellen sobre o comportamento de Régis. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Durval diz a Luisa que precisa de dinheiro para 

resolver sua situação com Fernanda, e que se necessário 
terá que mexer nos bens da familia para consegui-lo. As 
gêmeas Mavi e Malu contam a Marcelo que irão fazer um 
book profissional, e o professor desconfia que o fotógrafo 
seja o mesmo impostor que fez as fotos de Kessya. Pen-
dleton leva Poliana até sua casa para convencer a menina 
que Sara não é capaz de ficar invisivel. Bento pergunta para 
Ruth quando poderá contar a todos que é sobrinho dela. 
Luisa separa alguns itens de sua casa para jogar fora, e 
dentre eles, pega a estatueta que Poliana comprou no bazar. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Sabrina coloca o relógio de Omar na mochila de 

Mateus. Omar reclama com a professora que seu reló-
gio sumiu e suspeita que foi Mateus. A professora pede 
para olhar a mochila de Mateus e encontra o relógio lá. 
Flora diz a Fausto que quer voltar a sua casa. Fausto 
argumenta e faz com que a namorada esqueça da ideia 
temporariamente. Omar interrompe a conversa de Joel 
e Luiz para dizer que Mateus tentou roubar seu relógio. 

TOPÍSSIMA 
Vitor vai até a clínica clandestina e não encontra 

mais ninguém. Ele vê a boneca de Jandira jogada na 
caçamba de lixo. Madalena fica revoltada com o sumiço 
da filha. Paulo Roberto fica furioso ao saber que Pedro 
não encontrou o corpo de Edison. Ele diz que Taylor está 
os enganando. Madalena aparece na porta de Paulo 
Roberto querendo saber do paradeiro de Jandira.

JEZABEL 
Acabe contrariado com a volta de Jezabel para 

Samaria. Ela diz que voltou por causa da guerra, mas 
Acabe responde que ela voltou por causa de Tadeu. É 
quando Tadeu entra e Acabe o fuzila com o olhar. Naamã 
entra na taberna disfarçado de comerciante estrangeiro 
e Phineas o atende. Acabe discursa diante de todos na 
sala do trono. Joana chega deslumbrante. Obadias fica 
arrasado. Acabe surpreso com a beleza de Joana.  
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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 
Lígia e Joaquim se desesperam com o estado 

de Nina. Carla confirma para Marco e Madureira que 
o homem que estava na Boa Luta é o mesmo que lhe 
cobrou por segurança privada. Martinha provoca Rita, 
que a enfrenta. Max interrompe a declaração de Thiago 
para Jaqueline. Max observa Guga com Serginho, e Rita 
aborda os dois. Thiago, Cléber e Anjinha se impressionam 
com o luxo da casa de Guga. Marco decide abordar o 
homem suspeito, que foge do major. Martinha se ressente 

por ficar isolada na festa de Guga. Martinha arma, e Rita 
e Filipe acabam se encontrando no aniversário de Guga. 
Lígia afirma para Joaquim que o caso de Nina é grave. 
Marco se preocupa ao receber uma mensagem. Meg 
repreende a atitude de Martinha. 

ÓRFÃOS DA TERRA
Norberto toma a bebida sugerida por Gabriel para 

fica viril com Valéria, mas acaba passando mal. Jamil 
confronta Dalila, que anuncia que irá tirar a vida de Laila 
e Raduan caso o rapaz não se case com ela. Laila conta 
a Rania que foi Soraia quem a salvou de Aziz. Muna ouve 
Omar e Latifa conversando em português, sem nenhum 
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Você será melhor do que o normal em se expres-
sar de forma clara e concisa, mas certifique-se de 
lidar com os outros com cuidado. Você pode ficar 
estressado com facilidade hoje, tente manter a calma 
e seguir em frente com o que você tem que fazer.

Tudo está indo muito rápido hoje e você vai ser 
bombardeado com todos os tipos de pedidos - 
não diga sim a todos. Você será mais eficiente 
se fizer tudo mais devagar. Beba líquidos regular-
mente para manter seus níveis de energia altos.

Você estará em um estado de espírito alegre, 
mas pronto para mover montanhas! Com-
pense o tempo perdido! A apatia que você está 
sentindo faz parte do sentimento de assédio, 
especialmente na parte física. Dê uma trégua!

Atividades de grupo e trabalho em equipe vão 
ser bons para seu ego hoje. Você está esgo-
tando as pessoas que o rodeiam! Poupe os 
seus nervos e os dos outros também!

Você vai encontrar pessoas ao seu redor que serão 
mais temperamentais do que o habitual, mas tenha 
cuidado e analise o que elas podem lhe oferecer. A 
apatia que você vai sentir será o resultado de muita 
pressão, especialmente em seus músculos.  

Você será capaz de se expressar de forma 
espontânea. Não perca esta oportunidade. Sua 
vida amorosa vai dominar e equilibrar seus 
níveis de energia. Mostre-se como você é e 
também quais são as suas necessidades reais.

Você vai ser menos paciente do que o que as 
outras pessoas querem, mude a sua tática e você 
pode chegar a um compromisso. Você também 
vai ser mais realista sobre as coisas do que antes. 
Aceite que você precisa de um descanso.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera 
do presente constrói a sua confiança. Apro-
veite ao máximo a paz e a tranquilidade do 
dia para dar atenção ao que pode estar fal-
tando em sua dieta.

Você encontrará satisfação exatamente onde 
esperava encontrar problemas para resolver. 
Você será mais eficaz se diminuir a veloci-
dade. Diminua o ritmo e você vai recuperar 
totalmente a sua energia.

Seu humor será determinante para alcançar 
seus objetivos, então preste atenção nele. 
Correr riscos vai aumentar a sua moral. Na 
frente física, você se beneficiaria de beber mais 
líquidos a fim de purgar os seus rins.

Você vai estar mais focado do que nunca no que 
é realmente importante e algumas oportunida-
des inesperadas e positivas irão aparecer no seu 
caminho. É bom se fazer perguntas, mas você 
está se cansando mais do que imagina.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera 
do presente constrói a sua confiança. Apro-
veite ao máximo a paz e a tranquilidade do 
dia para dar atenção ao que pode estar fal-
tando em sua dieta.
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A função
do oxigê-

nio no
incêndio

Letra
na roupa
do Robin

(HQ)

Doador
(?): tem
sangue

tipo "O   " +

Forma da
régua de
desenho
técnico

Formação 
de cadeiras
em salas
escolares

Armadilha
da aranha

para os
insetos

Embutido
apreciado
com limão

Presiden-
te de loja
maçônica

Parasita
causador

da
oxiurose

A cédula
de maior

valor,
em reais

Planícies
entre 

monta-
nhas

(?) de
Ohm, con-
ceito da 

Eletricidade

Órgão da
Justiça
Eleitoral
(sigla)

"(?) já",
placa

deixada
em lojas

É inacei-
tável para
o perfec-
cionista
A Praça
da Sé,

para São
Paulo

Suspiros
de amor
(poét.)

Seleção
(abrev.)

Dois com-
bustíveis
de carros
Cedida

Bobas
Raiz apre-
ciada em
saladas
Barulho
Religião
animista
do Haiti

(?) house, "point" de
gamemaníacos

Principal ingrediente
do risoto

(?) McKellen,
ator de "X-Men 2"

"(?) de Jó",
cantiga de roda

Anula
(uma lei)

(?)
indígena, 
caracte-
rística da
culinária
paraense

(?) em domicílio:
serviço de pizzarias

"Dança da (?)",
sucesso do axé

Flagelada;
torturada

Médio
(abrev.)

"Interno",
em PIB 

Pontaria,
em inglês

Autor
(abrev.)

Asno, em
francês

Estuda
projéteis
Passeio,

em inglês

Na (?): 
à força
Presen-
temente

3/aim — âne — lan. 4/tour — vodu. 5/volto. 9/balística — marco zero — venerável.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
16 
02 
03 
16

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Irmãos Rossi
Além de Sandro, a polícia investiga também o envolvimento do irmão dele Robson 
Rossi. Ele foi levado à delegacia ontem para prestar depoimento e um mandado de 

busca e apreensão foi cumprido na casa onde mora. 
Robson também foi alvo de tentativa de execução do dia 5 de junho, no Centro de 
Cascavel. Embora seu carro tenha sido cravejado de balas, ele foi atingido por um 

disparo e recebeu alta no dia seguinte. 
Sandro havia sido alvejado por mais de 20 tiros no dia 24 de abril quando chegava 
ao seu comércio no Bairro Santa Cruz, em Cascavel. Até o momento ninguém foi 
preso pelos crimes. A polícia não diz se a morte e o atentado têm relação com o 

esquema de tráfico em Guarapuava.
Outro crime sem solução e que pode estar relacionado com os irmãos Rossi é a 

morte de Filipe Chagas, 32 anos, assassinado a tiros no último dia 25, na Rua Pio XII.  

Empresário executado é tido
como fornecedor de drogas 

O empresário cascavelense San-
dro Rossi, que morreu no dia 18 de 
junho após levar mais de 20 tiros 
em abril deste ano, é apontado 
como principal fornecedor de dro-
gas para a região de Guarapuava 
na terceira fase da Operação Pan-
dora, deflagrada ontem (10) pela 
Polícia Civil de Guarapuava.

De acordo com a PC, no fim de 
2018 foi presa uma grande quadri-
lha que atuava no tráfico de drogas 
em Guarapuava e região. Com os 
celulares apreendidos, a polícia 
chegou ao principal fornecedor da 
droga: Sandro Rossi. 

Em busca e apreensão, a polícia 
encontrou na casa de Sandro 486 
gramas de cocaína, 1,13 quilo de 
crack, uma porção de maconha e 
R$ 7.282,00 em dinheiro. 

De acordo com o delegado 
adjunto da 14ª SDP, Alysson Henri-
que de Souza, a viúva de Sandro não 
estava na casa, mas o envolvimento 
dela será investigado, uma vez que 
celulares de familiares de Sandro 
também foram apreendidos. 

A polícia acredita que o 
esquema de fornecimento dos 
entorpecentes na região central 
do Estado acontecia desde 2013.

A Operação 
Nesta fase da operação, 

foram cumpridos sete manda-
dos de busca e apreensão em 
Guarapuava, oito em Cascavel 
e um em Foz do Iguaçu. Ainda 
foram cumpridos dois mandados 
de prisão em Guarapuava e dois 
em Cascavel. Os quatro presos 
serão removidos para a Cadeia 
Publica de Guarapuava, onde 
ficarão à disposição da Justiça. 

A Justiça também expediu 
mandado de prisão contra San-
dro e os policiais de Guarapuava 
só souberam da morte dele 
quando chegaram a Cascavel. 

A Operação Pandora já prendeu 
em todas as fases 55 pessoas. 
Sete veículos foram apreendidos, 
assim como 18 quilos de cocaína 
e crack, além do bloqueio de meio 
milhão de reais de patrimônio.
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 Sentam hoje no banco dos 
réus do Fórum Estadual de Casca-
vel Adão da Silva, Rita Rodrigues e 
Tiago dos Santos de Cene. Os três 
são acusados de homicídio quali-
ficado pela morte de Willian Ávila 
Vieira, 30 anos. 

O crime aconteceu no dia 28 
de setembro de 2018 em Santa 
Tereza do Oeste. De acordo com 
os autos do processo, os três 
estariam reunidos ingerindo bebida 
alcoólica, quando Tiago teria con-
vidado os outros dois para ir até 
a casa de Willian usar drogas. Já 
na casa da vítima, todos estariam 
usando entorpecentes quando 
Adão e Tiago teriam entrado em 
luta corporal com Willian e o esfa-
queado no pescoço. Eles teriam 
então envolvido a vítima em um 
cobertor o levado até o quarto. 
Willian ainda estava vivo, mas eles 
atearam fogo na vítima e o incêndio 
tomou toda a casa. 

Consta ainda na denúncia que, 
enquanto Adão e Tiago levaram a 
Willian ao quarto, Rita ficou do lado 

Trio vai a júri por 
morte de “amigo” 

de fora da casa para garantir que 
ninguém entrasse no local. 

A qualificadora do crime é o 
emprego de fogo. 

Adão e Tiago estão presos há 
quase nove meses. Rita está na 
Penitenciária Feminina de Foz do 
Iguaçu e deve ser escoltada para 
a audiência. 

   

Região pode ganhar 
helicóptero 
Durante a entrega de 102 novas viaturas 
para as Polícias Civil e Militar ontem 
(10), em Curitiba, o governador Ratinho 
Junior anunciou autorização para que a 
Secretaria da Segurança Pública inicie o 
processo de licitação de cinco helicóp-
teros. As novas aeronaves, do modelo 
Police, serão usadas em operações 
policiais e aumentarão de quatro para 
nove a frota aérea da PM.
A previsão é de que uma delas fique 
entre as cidades de Cascavel e Foz do 
Iguaçu, na região de fronteira, e as 
demais em Curitiba, Ponta Grossa, Lon-
drina e Maringá. 

 

Desaparecida
Familiares de Guiomar Soa-
res procuraram a polícia para 
registrar o desaparecimento da 
mulher. De acordo com a irmã 
da vítima, não há contato com 
Guiomar desde segunda-feira (8). 
Além de apresentar um quadro 
de depressão, Guiomar teria 
caído em um golpe e perdido 
uma grande quantia de dinheiro. 
Informações podem ser repassa-
das pelos números 190 e 197 e 
ainda diretamente para a família, 
pelo telefone (45) 3323-4867. 
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 Vaquinha para despesas
O custo das viagens e das estadas nos locais de competição é 

outro obstáculo que as meninas da GR têm que ultrapassar. Até agora 
as responsáveis pela ginástica rítmica de Cascavel aguardam o cha-
mamento publico para recebimento de verba para custear as despe-

sas, que vêm sendo bancadas pelos pais das ginastas.
Assim como outras modalidades, a ginástica rítmica aguarda um 

posicionamento da Secretaria de Esportes. “O chamamento será feito 
para recebimento a partir de agosto, mas até agora nada chegou até 

mim. Vou verificar com o secretário Ricardo Bulgarelli em que pé estão 
esses encaminhamentos”, disse o diretor de Esportes, Daniel Scalco.

Além das despesas com a seletiva no Rio de Janeiro, que não 
foram poucas pois as meninas ficaram cerca de uma semana compe-

tindo, os pais terão de bancar os custos para o Campeonato Bra-
sileiro em Brasília e o Sul-Americano em Lima, no Peru, caso a tão 

esperada verba não seja liberada.
A técnica Margarete de Oliveira está apelando para empresas ou 

mesmo pessoas físicas que tenham possibilidade para tentar ajudar a 
modalidade, até vaquinha entre os desportistas ela está se propondo 
a fazer. “Se alguém tiver interesse, nós temos projetos de patrocínio 
e, além disso, vamos fazer uma vaquinha online para auxiliar os pais, 

já que os custos são altos para a família arcar sozinha”, concluiu.  

A ginasta cascavelense Sthe-
fany Beatriz Popoaztki, de 9 anos, 
conseguiu um feito inédito durante 
a Seletiva de Ginástica Rítmica dis-
putada no Rio de Janeiro. Compe-
tindo com atletas do Brasil inteiro, 
ela mandou muito bem nas séries 
e foi convocada para integrar a 
seleção brasileira na categoria pré-
-infantil, que disputará de 22 a 28 
de outubro o Campeonato Sul-Ame-
ricano em Lima, no Peru. 

A notícia da convocação che-
gou no início da noite de terça-
-feira (9) e foi muito comemorada 
pela atleta e pela técnica Mar-
garete de Oliveira. Sthefany vai 
representar o País nos aparelhos 
corda, arco e mãos livres.

“A expectativa é a melhor 

Pequena gigante 
no sul-americano

possível. A Sthefany fez uma 
ótima seletiva, agora vamos 
intensificar os treinamentos e 
fazer alguns ajustes nas séries”, 
avaliou a técnica.

O caminho pela frente é árduo, 
de muito trabalho e dedicação. São 
pelo menos cinco horas e meia de 
treinamento diário e com campeo-
natos impor tantes pela frente. 
“Antes do Sul-Americano temos 
pela frente o Campeonato Brasi-
leiro, de 2 a 6 de outubro, em 
Brasília, e na sequência vem a 
competição no Peru, então vamos 
treinar muito mais do que já trei-
namos para conseguir represen-
tar bem Cascavel e o Brasil nas 
competições”, disse a técnica 
Margarete de Oliveira.

STHEFANY, 
na seletiva no 
Rio de Janeiro 

Tuiuti faz bonito 
em Estadual

No último fim de semana 
aconteceu em Curitiba, no 
Complexo Aquático Santa 
Mônica Clube de Campo, o 
1º Campeonato Estadual de 
Inverno - XIX Troféu Ossami 
Fukuda. Os atletas Maria, 
Felipe, Gabriel e João, do 
clube Tuiuti, melhoraram suas 
marcas e Raul conquistou 
ouro nos 200 mts livre, prata 
nos 200 mts medley, prata 
50mts peito, prata nos 50mts 
borboleta e a  sexta colocação 
nos 100 mts livre. 
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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

GR CASCAVEL
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Brasil em busca do 7º mundial
A seleção brasileira Sub-20 feminina de vôlei 
já está no México, onde disputará mais um 
mundial da categoria. As cidades de León e 
Aguascalientes serão as sedes da competição de 
12 a 21 de julho. São 16 equipes divididas em 
quatro grupos. 
A seleção do Brasil tem um bom retrospecto 
em campeonatos mundiais nessa categoria. As 
brasileiras acumulam 13 medalhas ao longo da 
história da competição (seis ouros, cinco pratas 
e dois bronzes). Na edição passada, em 2017, 
também no México, as brasileiras ficaram na 
quinta posição. A última vez que as meninas do 
Brasil subiram ao lugar mais alto do pódio foi na 
Tailândia, em 2007.
A estreia brasileira será nesta sexta-feira (12) 
frente à República Dominicana, às 19h30 (horá-
rio de Brasília). O Brasil está no Grupo D, com 
República Dominicana, Japão e Ruanda. 

O goleiro Michael Bravet 
Oquendo, chamado de Cuba, che-
gou nesta temporada para defen-
der as cores do ACH/Lanali/O2 
Saúde/Cascavel Handebol. Cam-
peão da Liga Nacional e do Pan-
-Americano de Clubes, ambos em 
2013, ele traz a experiência de dis-
putas nacionais e internacionais e 
a liderança necessária para auxiliar 
os companheiros em momentos 
decisivos das partidas.

Enquanto aguarda a próxima 
etapa pelo Campeonato Para-
naense Chave Ouro, a equipe 
intensifica os treinamentos para 
a 4ª Fase do Campeonato Para-
naense de Handebol, ainda pelo 
sistema classificatório, será rea-
lizada dias 14 e 15 de setembro 
em Toledo.

Cascavel tem a terceira melhor 
defesa da competição e grande 
par te desse desempenho se 
deve aos goleiros Flavio e Cuba. 
“Nossa defesa é um ponto for te. 
Essa parada está sendo boa para 
o grupo se recuperar fisicamente 
e ganhar ritmo na par te de trei-
nos, especificamente para os 
goleiros. Não tenho dúvidas de 

que, com a experiência que eu 
e o Flávio temos, vamos brigar 
para fechar a fase regular como 
a melhor defesa do Campeonato 
Paranaense”, disse.

Disputadas três etapas, o 
time cascavelense tem três vitó-
rias, um empate e duas derrotas, 
somando sete pontos em 12 dis-
putados pelo Estadual. 

 SELEÇÃO brasileira que disputa o Mundial Sub 20  
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Paredão do handebol cascavelense

CUBA, o paredão cascavelense 
 ACH
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PLACAR DE ONTEM
COPA DAS NAÇÕES DA ÁFRICA 

 Senegal 1 x 0 Benin
 Nigéria 2 x 1 África do Sul

COPA DO BRASIL
 Grêmio 1 x 1 Bahia
 Athletico  ? x ? Flamengo
 Palmeiras ? x ? Internacional

BRASILEIRO - SUB 20 
 Atlético-MG  3 x 0 Palmeiras 
 Corinthians  2 x 0 Chapecoense 
 Fluminense  2 x 0 Sport 
 Internacional  2 x 1 Santos 
 Vasco  1 x 1 Botafogo 
 Vitória  0 x 0 Flamengo 
 Bahia  ? x ? Cruzeiro 

LIGA NACIONAL 
 ACBF ? x ? Joinville
 CHAVE OURO 
 Marreco Futsal ? x ? S. J. dos Pinhais 

JOGAM HOJE
   COPA DAS NAÇÕES DA ÁFRICA

13h	 Costa	do	Marfim	 x	 Argélia
16h Madagascar x Tunísia

  COPA SUL-AMERICANA
21h30 Colón (Santa Fe) x Argentinos Juniors

 BRASILEIRÃO - SÉRIE C
20h Tombense x Volta Redonda

        COPA DO BRASIL
20h Cruzeiro x Atlético-MG

         CHAVE OURO
20h Umuarama x Foz Cataratas  

O Cascavel venceu ontem à noite o 
Campo Mourão por 3 a 2 no Ginásio da 
Coopavel, pela Chave Ouro de Futsal. O 
gol da vitória saiu faltando pouco mais 
de dois minutos para o fim do jogo.  
O anfitrião abriu o placar com Car-
lão faltando nove para o fim do 
primeiro tempo, quatro minutos 
depois Fabrício igualou, e a 45 

Cascavel volta a vencer

segundos do fim Diego deixou o 
Cascavel na frente do marcador.  
O Campo Mourão conseguiu empa-
tar faltando menos de 11 minutos 
do fim da partida, com Caio Barros. 
Quando tudo parecia definido, o Cas-
cavel conseguiu a vitória, com gol de 
Diego, após duas derrotas seguidas 
na Chave Ouro de Futsal.

AÍLTON SANTOS
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