
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

,18/07/2019
Edição 8282- Ano 43
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

40% das cobranças de
asfalto não foram pagas

Um problema tem ganhado grandes proporções na Prefeitura de Cascavel. Além da 
inadimplência de 40% nas cobranças de asfalto feito de 2014 a 2017, cerca de 500 

processos tramitam na Justiça questionando o cálculo para a cobrança. E pior: a Justiça 
tem dado ganho de causa aos contribuintes. l Pág. 3

AÍLTON SANTOS

As notas sem CPF doadas 
para entidades têm ajudado 

(e muito). Algumas delas 
chegam a receber até 

R$ 50 mil por mês pelo 
Programa Nota Paraná, 

graças a essas doações.
l Pág. 6

Nota que salva
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Bia Nóbrega é coach, mentora, palestrante e atua há mais 
de 21 anos na área de Recursos Humanos 
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‘‘

‘‘
Entenda a diferença entre coaching, 

mentoring e treinamento ‘‘

‘‘“Repito que nossa 
conquista de agora 

[não teve o brilho da 
de 1970. É verdade 
que os tempos são 

outros, mas acredito que se possa 
ser competitivo - e ganhador - 

jogando futebol de alto nível, mais 
criativo e mais brilhante. Somos 
tetracampeões porque sempre 
tivemos um futebol de craques. 

Não se deve acreditar nessa histó-
ria de que só o futebol feio ganha 

a Copa do Mundo”.

Técnico da sele-
ção brasileira nas 
Copas do Mundo 
de 1982 e 1986, 

Telê Santana cobriu a Copa 
dos Estados Unidos, de 1994, 

para a Folha de S.Paulo, 
quando o Brasil foi tetracam-

peão, há exatos 25 anos.

Nublado

DIVULGAÇÃO

 A falta de controle sobre o exercício do coaching no Brasil tem invadido 
as mídias. Eu, como executiva de Recursos Humanos, sempre prezei 
pelo rigor acadêmico,  seja para mim ou no desenvolvimento dos demais 
colaboradores. Como coach, mentora, palestrante, conselheira e autora, 
sinto-me obrigada a esclarecer todas as dúvidas sobre essa questão.

O primeiro ponto é entender o porquê de tudo isso. O problema é que 
o coaching, no Brasil, perdeu o significado original. A palavra coach, que 
significa treinador, não é de fato, em um processo de coaching, o treina-
dor. O coaching é um processo em que o coach guia o coachee, mas é o 
coachee que determina aonde se quer chegar e como fará isso. O coach 
não treina, o coach só guia, não dá a resposta.

A melhor definição de coaching é um processo instigante e criativo, 
em que o coach inspira o coachee a maximizar seu potencial pessoal e 
profissional. A principal ferramenta é a pergunta, nada se ensina. Outras 
ferramentas são para autoconhecimento, autorreflexão, nada além disso.

No mentoring, o profissional coloca sua experiência à disposição para 
acelerar o aprendizado do outro, que também é diferente de treinamento. 
Treinamento, ou training, é um programa estruturado de transmissão de 
conhecimento e/ou de desenvolvimento comportamental.

Portanto, a meu ver, o que aconteceu no Brasil é que se pegou trei-
namento, mentoring e programas pré-formatados de desenvolvimento 
e deram o nome de coaching. Criaram-se inúmeras escolas, cobrando 
milhares de reais e tudo isso foi deturpado.

Coaching é perguntar, é fazer com que o coachee saiba quem é, 
defina o que quer e como quer alcançar. Nada se ensina, repito! Inclusive 
eu, quando estou em uma sessão de coaching e por algum motivo acabo 
colocando a minha experiência, na mesma hora eu falo: “Olha, isso não é 
coaching, isso é mentoring”. Porque eu sou “purista” e eu tenho esse dever.

Sendo assim, se você quer contratar um coach, procure o ICF, que 
é a maior instituição do mundo, a qual desde o início da minha prática 
como coach sou afiliada e que determina que no mínimo é necessário 
uma formação com alto rigor acadêmico, 100 horas de prática e mais do 
que tudo, seguir um código de ética, estar sujeito às sanções disciplinares 
e é por isso que afirmo: coach é uma profissão, é séria e tem muito valor.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Carlos Gomes em audiência
Deixada de lado nos projetos do PDI (Programa de 

Desenvolvimento Integrado), a Avenida Carlos Gomes é alvo 
de reclamação constante dos empresários e moradores da 
região sul de Cascavel. Apesar da importância econômica da 
via, os investimentos foram apenas para pequenos consertos 
nos últimos anos. Até o canteiro entre as pistas é motivo de 

queixas. Diante da situação, os vereadores Mauro Seibert (PP) e 
Romulo Quintino (PSL) já marcaram para 8 de agosto, às 19h, 

audiência pública, na Câmara, para dar voz à comunidade.

The Intercept na Câmara
O vereador Paulo Porto (PCdoB) apresentou proposta de 

votos de louvor ao jornalista Gleen Greenwald, que apontou 
indícios de parcialidade do Judiciário ligado à Operação Lava 
Jato. No requerimento, o vereador justifica lembrando que o 

fundador e editor do The Intercept vem agindo com “coragem 
e competência no trabalho de jornalismo investigativo que 

escancarou o modus operandi parcial e político de parcela do 
Judiciário e do Ministério Público brasileiros”.

A cobrança de contri-
buição de melhorias com a 
simples divisão dos custos 
da obra entre os moradores 
tem propiciado uma brecha 
na Justiça para que os con-
tribuintes sejam isentados 
dos valores. As ações vêm 
aumentando e o Município 
chegou a perder alguns pro-
cessos. Tal situação levou 
os vereadores Pedro Sam-
paio (PSDB), Sebastião 
Madril (PMB) e Fernando 
Hallberg (PPL) a requisi-
tarem a elaboração de 
estudos técnicos sobre 
o cálculo feito pela Pre-
feitura de Cascavel. Os 
parlamentares defendem 
que o Município vem enfren-
tando essa grande demanda 
de ações - que deve aumen-
tar - devido a um erro no lan-
çamento da cobrança.

Em documento encami-
nhado ao Executivo munici-
pal, os vereadores argumen-
tam que a contribuição de 
melhorias, conforme artigo 
81 do Código Tributário 

Sorria!
As sessões ordinárias 
da Câmara de Cascavel 
sempre estão repletas 
de câmeras dos veículos 
de comunicação. Mas 
uma em especial chamou 
a atenção no plenário 
nas últimas reuniões do 
Legislativo. O equipamento 
não se movimentava 
entre os discursos dos 
parlamentares e só era 
ligada em momentos 
específicos. O foco da 
câmera é o vereador Olavo 
Santos (PHS), que está 
com profissional dedicado 
a gravar todos os seus 
depoimentos nas sessões.

Nada de projetos
O vereador Valdecir 
Alcântara (PSL) disse que 
não é vereador de projetos, 
situação comprovada 
no sistema da Câmara: 
elaborou apenas três 
durante todo o mandato. 
Alcântara de destaca pelas 
cobranças de iluminação 
pública e adequações 
em vias. A declaração 
repercutiu nos bastidores 
como “sinceridade”.

Sonegação legal
Se por um lado o 
Refinanciamento 
Fiscal aprovado pela 
Câmara representa uma 
oportunidade de negociar 
as dívidas, por outro ele 
cria uma “legalização da 
sonegação”. O argumento 
é do vereador Fernando 
Hallberg, que vem sido 
muito criticado por ter 
votado contra a proposta 
por entender que as dívidas 
pecuniárias não deveriam 
entrar nesse pacote. “Isso 
é favorecer quem está 
cometendo crime tributário 
- praticou sonegação e foi 
descoberto pelo trabalho dos 
fiscais. Quem sonega deve 
ser cobrado na Justiça”.

Cartel sob suspeita
Os Vigilantes da Gestão 
Pública - ONG (Organização 
Não Governamental) com sede 
em Curitiba - notificou ontem 
o prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC), cobrando providências 
a respeito de um possível 
cartel formado por empresas 
nos processos licitatórios para 
locação de brinquedos para a 
Prefeitura de Cascavel.  

Vereadores temem
enxurrada de ações

Nacional, ocorre em fun-
ção de obras públicas que 
proporcionam a valorização 
imobiliária, tendo como 
limite total a despesa rea-
lizada e como limite indivi-
dual o acréscimo de valor 
do tributo a ser apurado 
pelo rateio dos custos com 
a obra. “A forma em que o 
cálculo é feito está errada. 
Contribuição de melhoria 
deve ser cobrada como 
imposto sobre a valorização 
da área. O que o Município 
vem fazendo é dividir o valor 
do asfalto entre os contri-
buintes”, reforça Hallberg.

O caso será encami-
nhado ao TCE (Tribunal 
de Contas do Estado). “O 
estudo é necessário para 
que a cobrança seja reali-
zada dentro da legalidade, 
evitando que o Município 
venha a sofrer condenações 
judiciais para a restituição 
de valores pagos a título de 
contribuição de melhoria”.

500 processos judiciais
A prefeitura possui cerca de 500 processos judiciais abertos desde 
2017 questionando os lançamentos de contribuição de melhoria. 
“Em virtude da alteração na interpretação da legislação referente ao 
tributo, os processos judiciais passaram a ser declarados proceden-
tes”, explica o secretário de Finanças, Renato Segalla.
Em editais lançados entre 2014 e 2017, a inadimplência é 
de 40%. Foram realizadas obras de asfalto concluídas em 
2016, que estão em fase de lançamento. O valor estimado é 
de R$ 10 milhões. Apesar da situação, a prefeitura discorda 
que a forma de cobrança esteja inadequada: “O Município 
demonstrou em todos os editais de lançamento e cobrança da 
contribuição de melhoria, publicados entre os anos de 2012 
a 2017, a valorização dos imóveis abrangidos pelas obras de 
pavimentação, inclusive abrindo prazo de 30 dias para os 
contribuintes afetados apresentarem impugnação, fato este 
que não foi efetuado por nenhum cidadão. No entanto, após 
mudança do entendimento jurisprudencial em 2017, foram 
abertos processos pleiteando a inexigibilidade do tributo, 
em virtude da inexistência de lei prévia aos lançamentos. O 
entendimento do Tribunal Regional segue a interpretação da 
legislação tributária dada pelo Superior Tribunal de Justiça e o 
Município deve seguir as sentenças e determinações legais”.
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A Câmara de Vereadores aprovou o 
Anteprojeto de Lei 76, que institui o Refic 
(Programa de Recuperação Fiscal) 2019, 
que visa beneficiar contribuintes com 
dívidas com a Fazenda Pública Municipal 
vencidas até 28 de fevereiro de 2019 e 
multas pecuniárias vencidas até a mesma 
data. “A aprovação significa a oportuni-
dade que os cerca de 60 mil contribuin-
tes em débito com o Município têm para 
regularizar a situação de uma forma mais 
acessível. Quem tem débitos para quitar 
com a prefeitura poderá fazer de forma 
parcelada ou à vista, tendo desconto 
maior ou menor de acordo com o prazo 
que optar”, explica o secretário de Finan-
ças, Renato Segalla.

O Refic inclui dívidas vencidas até 28 
de fevereiro de 2019 parceladas e/ou 
ajuizadas ou não, com exceção de multas 

Refic: 60 mil devedores podem 
parcelar dívidas a partir do dia 1º

pecuniárias. Para esses contribuintes será 
concedido desconto de 90% sobre juros 
e multas moratórias devidas, até a data 
da adesão, para pagamento da dívida em 
parcela única.

A previsão é de que o atendimento 
inicie no dia 1º de agosto e dure 30 dias.

CARTA
Segalla disse que a Secretaria de 

Finanças vai enviar carta de notifica-
ção aos contribuintes em débito com o 
Município para que possam aproveitar a 
oportunidade oferecida pelo Refic. Ainda 
de acordo com ele, diante da crise econô-
mica que vive o País, “o Município precisa 
criar uma ferramenta que oportunize os 
contribuintes as condições de regulariza-
rem sua situação, porque ninguém gosta 
de ficar devendo”.

REGRAS PARA PARCELAMENTO
Nas opções de parcelamento, o des-

conto sobre juros e multa moratória será 
de 75%, em 12 vezes; 50%, em 24 vezes; 
25% em 36 vezes. O contribuinte ainda 
poderá optar pelo pagamento em até 48 
vezes, mas sem desconto. Pagamentos 
superiores a 48 parcelas não terão des-
conto no valor total e serão acrescidos 
de 0,5% ao mês, limitados a 72 parcelas.

Em todas as opções, a parcela mínima 
não pode ser inferior a 1 UFM (R$ 43,85). 

Para contribuintes com penalidades 
pecuniárias pelo não cumprimento da 
legislação - incluindo multas do Procon, 
da Vigilância Sanitária, autos de infração, 
entre outros - vencidas até 28 de fevereiro 
de 2019, ajuizadas ou não -, as condições 
serão as mesmas, tanto no pagamento à 
vista como no parcelamento. 
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Desde 2015 os paranaenses 
ouvem uma pergunta frequente no 
caixa: “CPF na nota?” O Programa 
Nota Paraná incentiva as pessoas 
a exigirem nova fiscal e em troca 
oferecem retorno de par te do 
imposto pago e sorteio de prêmios.

Aqueles que não querem infor-
mar o CPF têm uma outra opção: 
doar a notinha para entidades 
assistenciais. E pode parecer 
pouco, mas a decisão ajuda, e 
muito. De nota em nota, elas 
conseguem ajuda para manter as 
despesas mensais e até pagar o 
salário dos funcionários. 

Concentrada em conseguir 

Bazar solidário
Nesta sexta-feira e sábado, a Cáritas Arqui-
diocesana de Cascavel realiza bazar solidário 
com peças de inverno, tênis, tapetes e ferra-
mentas de R$ 2 a R$ 70. O bazar será das 9h 
às 17h. A Cáritas fica na Rua Luís Venturim, 
Bairro Claudete, 802, em Cascavel.  

CPF NA NOTA?
Entidades arrecadam até 

R$ 50 mil com Nota Paraná 
recursos para construir o Centro 
de Saúde, a Apae não desperdiça 
notas. Segundo a gerente Elisabete 
Nunes Ermes, a entidade arrecada 
entre R$ 40 mil e R$ 50 mil por 
mês com as notinhas doadas. “Nós 
sempre destinamos parte do valor 
para a obra do Centro de Saúde e 
a outra parte utilizamos para servi-
ços em geral da Apae, como o paga-
mento de 13º dos funcionários”. 

Embora bastante, já foi melhor. 
No início, chegava a R$ 70 mil. “Nós 
temos uma ‘disputa’ com as outras 
instituições, porque o número de 
entidades cadastradas para receber 
o benefício aumentou”.

“Em casa, meu marido e eu doa-
mos. Tentamos ser democráticos e 
a cada compra doamos para uma 
entidade diferente”, conta a dona 
de casa Maria do Carmo. 

Esporte
A AFCC (Associação Fiel de Canoagem de Cascavel) se mantém com recursos do 
Nota Paraná há mais de um ano. “Nós usamos as notas para pagar funcionários, 
internet, água e luz da sede, sistema de alarme, barcos e remos”, conta o técnico 
Denis Lopes.  O valor também ajuda a custear a participação de atletas em cam-
peonatos. Para o coordenador da AFCC, Adi Reis, o Deco, trabalhar sem as notas 
não é mais uma opção: “Hoje as notas são o nosso sopro de existência, todos os 

nossos recursos são retirados delas”. 

Saúde
A Uopeccan de Cascavel arrecada 
recursos da nota desde 2017 e os 
valores variam de R$ 25 mil a R$ 
40 mil por mês. O presidente da 

Uopeccan, Leopoldo Furlan, conta 
que a somatória de forças é a prin-
cipal alavanca. “Nós temos volun-
tários que vêm de fora e trazem as 

notas, temos pacientes que também 
pedem para os parentes doarem, 

no comércio o pessoal que trabalha 
nos caixas também perguntam se o 
cliente que doar as notas para nós”. 
De acordo com ele, o dinheiro arre-
cadado é usado para manter a Casa 

de Apoio e custear despesas com 
tratamentos: “80% dos tratamentos 
são feitos pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde), mas o SUS paga R$ 700 

por UTI e o custo é de R$ 1.200, 
então a gente usa esse dinheiro 

para complementar a diferença”.

As urnas 
ficam espa-
lhadas pelo 
comércio  

Urnas
A Cáritas Arquidiocesana de Casca-
vel começou a distribuir as urnas há 
menos de um mês e por conta disso 
ainda não recebeu retorno em dinheiro, 
mas o assistente social da entidade 
Valdecir Santana está otimista. “A acei-
tação do pessoal é boa”. 
De acordo com ele, o valor será usado 
para manter projetos sociais da enti-
dade, como artesanato, cestas básicas 
e aulas de pintura e também projetos 
que serão iniciados, como o enxoval 
solidário.  A entidade tem 20 urnas 
espalhadas pela cidade e está em 
busca de mais parceiros.  Para receber 
os recursos é necessário ter cadastro 
no site da Nota Paraná e fazer presta-
ção de contas anual. 

Onde doar
As urnas das entidades cadas-
tradas no site da Nota Paraná 

ficam espalhadas pelo comércio 
em geral, como lojas, mercados, 
farmácias e postos de gasolina. 

As notas doadas não podem 
conter o CPF do doador.
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Perigo?
Alimentar os maçados com comida pode torná-los agressivos 

quando saírem e as pessoas se recusarem a dar o que tiverem. 
“Já tivemos incidentes em que os pais estimularam as crianças a 
dar comida, mas na hora a criança se assustou ou acabou puxando 
a mão por medo e o animal as atacou porque queria o alimento. Esse 

é mais um motivo para não dar comida a eles”, explica Ilair Detoni.
Apesar de serem mesmo bonitinhos e engraçadinhos e até pare-

cerem amistosos, a recomendação é nunca tocar neles! 
Todos estão visivelmente sadios e contam com monitoramento 
constante da equipe do Zoo indicando boas condições de 
saúde, mas eles podem transmitir doenças. “Eles são ani-

mais silvestres, o monitoramento indica que estão bem, mas 
essas condições podem mudar rapidamente. Então, o indi-
cado é não tocar nem dar comida e obedecer uma distância 
segura deles. A gente conta com o bom senso da população 

para isso”, completou o médico-veterinário.

Ao menos quatro saguis e maca-
cos-prego deram o ar da graça na 
tarde de ontem no Lago Municipal 
em Cascavel e fizeram graça, claro! 
Para alegria da criançada (e deses-
pero dos pais), eles foram até as 
proximidades do parquinho, onde 
muitas crianças estavam brin-
cando. Um pai conta que os maca-
cos foram chegando de mansinho 
e que, quando se deram conta, já 
estavam todos ali por volta.

Não demorou muito para uma 
mãe encorajar a filha a oferecer ao 
animal um salgadinho industriali-
zado. Arisco, ele não aceitou, mas 
a caçada por comida continuou. 

A busca desses animais por 
todo o lago é por comida e comida 
fácil. Afinal de contas, a cena é 
mesmo bem fofinha. Muitas pes-
soas se sentem instigadas a dar 
alimentos a eles, mas isso pode 
esconder alguns perigos. 

Segundo o médico-veterinário 
Ilair Detoni, do Zoológico de 
Cascavel, alimentar esses ani-
mais é um grande erro e pode 
causar vários problemas. “Aliás, 
há diversas placas distribuídas 
pela região do lago pedindo para 
que a população não alimente 
os animais”, lembra.

Um dos problemas está na má 
qualidade da alimentação ofere-
cida. Os animais não podem ter 
acesso a produtos industrializados 
e a dietas que não são comuns a 
seu modo de vida, como os sal-
gadinhos. “Eles têm uma mata de 
200 hectares para buscar o próprio 

Macacos mudam rotina
no Lago; mas cuidado!

PASSE o leitor 
de QR Code do seu 
celular para ver a 
euforia da criançada 
com a chegada dos 
macacos  

CRIANÇAS se divertiram com os macacos

alimento. Estamos sempre atentos 
em plantar árvores frutíferas para 
que eles estejam sempre bem ali-
mentados, por isso pedimos para 
as pessoas que não alimentem os 
animais”, reforçou.
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com Salma. Lurdes denuncia Robson, que é preso 
no aeroporto. Aline é carinhosa com Salma e Cae-
tano se preocupa. Fauze decide se aliar a Dalila. 
Laila e Jamil sofrem por terem que ficar afastados. 
Cibele, Benjamim e Camila se surpreendem ao ver 
Dalila na delegacia com Fauze. Fauze garante a 
Almeidinha que viu Robson atirar em Paul.

VERÃO 90
Jerônimo conta a Vanessa que deu dinheiro 

para dona Odélia desaparecer. Vanessa explica 
a Jerônimo que a sentença de João foi anulada. 
João mostra para Janaína a foto de Jerônimo com 
Galdino como prova de que os dois se conheciam. 
Jerônimo e Vanessa se abrigam no esconderijo de 
Galdino. Lidiane prepara um vídeo surpresa em 
homenagem a Manu e João. Lidiane tenta aproxi-
mar Jofre e Mercedes. Giovana comunica a João 
que ele foi inocentado. Manu e João se abraçam 
emocionados e comemoram a decisão da justiça.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sophie se apresenta com sua banda “Abando-

nadas no Altar” na padaria de Durval. Verônica pede 
a Roger que o apoio da O11O nos projetos do CLP. 
Para fazer ciúmes em Marcelo e Luisa, Débora e 
Afonso tentam chamar a atenção do casal. Poliana 
prepara um jantar especial para que seus amigos 
Bento e João façam as pazes.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Felipe e Joaquim levam Isabela para o porão. 

Quando tentam sair, veem Sandro descansando em 
uma das saídas. Regina conta sua descoberta para 
Geraldo e pede que ele se aproxime do casal. Os 
portões da mansão se fecham e, como só Regina 
tem a senha, os garotos têm de passar a noite lá. 
Felipe e Joaquim vão parar na cozinha e decidem 
comer alguma coisa. Eles escutam um barulho e 
se escondem.

TOPÍSSIMA 
Vitor tenta se livrar do chip de celular dado 

por Edison. Sophia conta para Antonio sobre a 
existência de sua irmã. Bruno escuta a conversa, 
escondido. Angélica flagra Paulo Roberto beijando Yas-
min. O reitor pede que ela não conte nada a ninguém. 
Lara procura Carlos e conta que o traiu no passado e 
teve uma filha fruto desta traição. Ele fica chocado. Pedro 
pede para jantar com Dagoberto, que desconfia. O policial 
conta para Paulo Roberto que Jandira morreu após um 
aborto mal feito. André vai até a casa de Madalena 
e avisa que já sabe como a menina morreu.

JEZABEL 
Jezabel pede perdão à Queila e todos ficam 

desconfiados. Jezabel pede para Dido se aproxi-
mar e diz que tem mais um comunicado. Jezabel 
oferece Dido como serva para o casal Barzilai e 
Queila. Jezabel fala com Tadeu na cozinha do 
palácio sobre a possibilidade do filho que ela está 
esperando ser dele. Os dois se aproximam quase 
se beijando quando Hannah aparece.
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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- VALDERI CAMARGO E MARIA INES DA CRUZ
2- ANDERSON CESAR GONÇALVES FERREIRA FRANCO E ROSEMÉRI DOS SANTOS
3 - PAULO ALBERTO SANTANA E ANA CLAUDIA APARECIDA RIBAS
4 - EDSON JORGE RODRIGUES DA SILVA E IVONETE DE CASTRO
5 - RODRIGO MACHADO E KEILA CRISTINA DOS SANTOS
6-  RODRIGO PIMENTEL PACHECO E JULIANA PRESTES DA ROCHA
7- VALMIR RODRIGUES E JOICIARA SILVERIO DOS SANTOS
8 - MARCO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA E ELLEN CAROLINE FRANCHIN
9- JOSEMAR DORNELLES E ANDRESSA ZANATTA NOGUEIRA
10- ALTAIDES CAMARGO DOS SANTOS E CLEONI DE PAULA MORAES
11- LUCAS CLAMOROSKA E SHIRLEY SANTANA DA SILVA
12- JORGE GALVÃO E JORGINA DE ALMEIDA DO PRADO
13 - TIAGO SEGATT E LILIAN MARQUES DALBAO
14- DANIEL DA SILVA VIEIRA E JHENIFER PEREIRA FERREIRA
15- ADEMIR JOSÉ STOCKER E ROSELI DE FÁTIMA PETRUV
16- LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA E TAYANE LAIS DA SILVA
17- MARK LOUIS ZIMMER E ANA QUELI MORAES
18- ADRIANO GOMES E ZENAIDE DA SILVA RAMOS
19- CESAR ALEXANDRE HECK DA SILVA E IZILDA MORAES MACHADO
20- ADÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR E SCHEILA GABRIELE CORREIA
21- GIOVANE JULIO LUFT E MARIA MADALENA DA SILVA
22- JEAN DOMINGUES OLIVEIRA E DANIELY ANDREUCI ALVES
23- CARLOS ALBERTO VILAS BOAS PESCADOR E LEILA SHAÍ DEL POZO GONZALEZ
24- THIAGO RODRIGO SILVA SANTOS E ALINE DA SILVA FERNANDES
25- JUNIOR CESAR BOENO E EDENILDA FRANÇA
26- LUÍS GUSTAVO FOGLIATO CAETANO E MARIANE CIGARRI
27- ANDERSON STOEBERL DOS SANTOS E MAYNÃ ROBERTA BONATTO

MALHAÇÃO 
Marquinhos e Rafael se revoltam contra o 

vídeo de Jaqueline. Lígia diz a Joaquim que Nina 
receberá alta do hospital. Karina pensa em declarar 
Milena como incapaz, na intenção de proteger a 
filha. Um carro segue Jaqueline. Filipe afirma que 
não desistirá de Rita e a beija. Anjinha comenta 
com Cléber sua preocupação com as consequên-
cias das atitudes de Jaqueline. Rita garante a Filipe 
que só pode ser sua amiga. Filipe declara a Beto 

sua paixão por Rita.

ÓRFÃOS DA TERRA
Fauze revela a Dalila que a viu na cena do 

crime. Laila e Camila levam Lurdes até a Polícia. 
Zuleika sofre ao ver a dedicatória que Péricles 
escreveu no verso da foto dada para Almeidinha. 
Elias pede que Missade tente falar com Salma. 
Dalila manipula Fauze. Omar beija Eva. Ester e 
Latifa fingem passar mal para que Abner faça os 
serviços domésticos. Missade vai ao Instituto com 
Raduan, Artur e Aline, e consegue se comunicar 
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Você estará pronto para tomar algumas deci-
sões difíceis. Não tem sentido em adiar nada, 
vá em frente. Você vai achar mais fácil eliminar 
um mau hábito.

Você vai se sentir em perfeita harmonia com 
as pessoas ao seu redor. Você precisa relaxar 
e aliviar o estresse. Faça algo que você gosta.

Seu relacionamento com seus amigos vai 
fazer você se sentir no topo do mundo. 
Esqueça as preocupações cotidianas! Você 
sente que algo está faltando e seu corpo está 
tentando preencher a lacuna.  

A sorte está do seu lado para remover uma 
preocupação que você tem desde o mês 
passado. O ritmo atual o está levando a fazer 
coisas demais. Você deve pensar em relaxar 
totalmente quando finalmente tiver chance.

Você terá um longo caminho a percorrer para 
encontrar um ponto comum de acordo com 
pessoas próximas a você a respeito de seus 
planos. Apesar de sua tendência a pensar 
muito, você vai manter a sua compostura, tome 
ar fresco, literal e figurativamente.

Expresse o que sente abertamente. Pode ser 
necessário repensar a sua dieta - não coma 
mais do que precisa.

Sua intuição vai ajudá-lo a superar uma preo-
cupação considerável. Você está determinado 
a lutar na direção certa. Se conseguir tirar as 
suas dúvidas, você será capaz de manter sua 
energia mental em um nível elevado.

Você definitivamente se sente mais à vontade 
com você mesmo quando faz esse balanço! 
Você estará de volta em forma e sua energia 
irá permitir que termine o que precisa ser con-
cluído e, em seguida, que relaxe.

Você está ganhando uma perspectiva mais 
ampla do mundo e vai achar difícil suportar 
pessoas de mente estreita. Você deveria tirar 
um tempo para respirar e resolver as coisas - 
você está cansado, não negue!

Sua cabeça está nas nuvens e sua mente 
ausente o está ajudando a fugir da rotina. 
Ideias estão surgindo e você será tentado a 
agir muito prematuramente e sem medir as 
suas forças de antemão. 

Chegou a hora de tomar uma decisão 
importante. Seu senso de liberdade interior 
o guiará no caminho certo. Você faria bem 
em lutar contra o tédio. Atualize suas ideias, 
faça uma pausa.

Se você conseguir superar a sua impetuosidade 
e controlar seus impulsos frenéticos, tudo vai 
correr bem. Você está inatamente mais forte do 
que pensa, mas as dúvidas sem fundamento não 
deixam você seguir adiante.
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ACO

DRAGQUEEN
ADOECEUBT

ACOESCAPE
DORMIRDU

DORDEOUVIDO

ORDEMBOOP
DESBALA
EMSESAT
SUCARACR
ANCIGANO

ANDOBARC
I

GILETEMON
UARUELA

SELECIONADO

Voluntário
de hemo-
centros

Trecho 
sinuoso de

estrada

Leitos
presentes
em ambu-

lâncias

Incômodo
resultante
da otite
(Med.)

Betty (?),
criação
de Max

Fleischer
"Lei e (?)",
série do

Universal
Channel

Efeito da
carência
da vita-
mina B1

(?) Paz,
capital da 

Bolívia

(?)
Moines,

capital de 
Iowa (EUA)

Arnaldo
Niskier,

"imortal"
da ABL

Boi de pe-
lo liso e a-
vermelha-

do (pl.)

Sigo;
prossigo

Brincadei-
ra da tor-
cida nos
estádios

Aparelho 
de barbear

Escolhido
em

processo
seletivo

Sufixo de
"velhaco"
Desejo do

insone

Tornou-se
enfermo

Artista co-
mo Pabllo

Vittar,
Lorelay
Fox ou
RuPaul 

Forma de propaganda comum na
internet, é baseada no histórico

de visitas a sites

Ação do
fugitivo

Soltem voz
(os gatos)

Bolsa, em
francês
Selênio

(símbolo)

(?) Miran-
da, atriz e
cantora

Chefe espi-
ritual dos 
ismaelitas

Satélite (abrev.)

Brado do
flamenco
Reduto da

boemia

Cidade em
que nasceu

Mauro
Mendonça

Apelido
de

"Eduardo"
Avô (fam.)

Meu, em
francês

Vogais de
"furo"

Via estreita comum
em comunidades

carentes
Vitamina da acerola

Indivíduo
de povo
nômade

Meta da
carreira

de atletas

Sons
musicais
(p. ext.)

Leva a efeito "Como Eu
(?)", su-
cesso de 

Kid Abelha
Empresa
Brasil de Comunicação (sigla)

2/la. 3/des — mon — sac. 4/boop. 7/caracus. 8/beribéri. 9/drag queen.
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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 
17 
02 
03 
17

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Outra novidade é o lançamento da 
Cemsu (Central de Medidas Socialmente 
Úteis), órgão que deve ajudar o Sistema 
de Justiça Criminal no acompanhamento 
da execução dos substitutivos de pena em 
vez da aplicação das penas tradicionais, 
como prisão e multa, por aplicação de 
medidas socialmente úteis como penas 
alternativas que podem trazer benefícios 
diretos para a comunidade e para o con-
denado. “Na maioria dos casos, o cárcere 
é um incremento à criminalidade, é pos-
sível observar a ineficácia desse sistema 
que não intimida, não reabilita, pelo con-
trário, causa dor e sofrimento. Temos uma 
taxa de encarceramento muito alta, com 
delitos que não deveriam ser submetidos 
à terapia prisional. A partir da Central de 
Medidas Socialmente Úteis, o objetivo 

Justiça Restaurativa:
Espaço é ampliado e 
Central é implantada 

 O trabalho de Justiça Restaura-
tiva, solução de conflitos por meio 
de conciliação entre as par tes, 
recebe reforço e ampliação em 
Cascavel. A Cejusc (Centro Judiciá-
rio de Solução de Conflitos e Cida-
dania) passará a contar com seis 
espaços. “A Justiça Restaurativa já 
funciona desde novembro de 2016; 
8 mil audiências foram realizadas 
nesse período e esse novo espaço 
vai ampliar muito a nossa capaci-
dade de atendimento”, comemora 
a coordenadora do Cejusc Casca-
vel, juíza Gabrielle Britto de Oliveira. 

O novo espaço fica no piso -2 
do Fórum e antes era destinado 
ao arquivo. O local passou por 
reformas e ainda recebe algumas 
mudanças e adaptações realizadas 
pelos próprios funcionários, como 
instalação de papéis de parece e 
decoração, custeados com verba 
de uma rifa realizada por eles 

 NOVO espaço está sendo decorado 
para oferecer maior conforto 

e que tem o objetivo de deixar o 
ambiente mais humanizado e con-
fortável tanto para quem busca por 
ajuda quanto para os voluntários 
que atuam ali. 

Com a possibilidade de mais 

atendimentos além de parcerias 
com os cursos de Direito que já 
existem com as universidades, 
novas relações com os cursos de 
Psicologia e Serviço Social devem 
ser firmadas. 

PENAS ALTERNATIVAS
é solucionar o problema de fundo, que 
deu causa ao cometimento da infração 
penal. Por meio de práticas restaurativas 
pretende-se perceber a melhor forma 
de reparar a vítima e atender o autor do 
fato, com processos de conscientização 
dos deveres de cidadania, prevenindo 
que ele não venha a repetir a infração”, 
explica o vice-presidente do TJPR (Tribu-
nal de Justiça do Paraná), desembargador 
José Laurindo de Souza Netto. Segundo 
ele, essa é uma mudança de paradigmas 
proposta ao Sistema Judiciário.

Para a juíza Gabrielle Britto de Oli-
veira, é uma forma de humanizar o tra-
tamento de ofensores: “Cada caso vai 
ter um tratamento específico. Se a pes-
soa dirigir embriagada, por exemplo, 
nós vamos analisar em que situação foi 

cometido o crime, se há necessidade de 
trabalhar a questão educativa; verificar se o 
autor não é alcoolista, se não precisa de tra-
tamento; tentar entender os motivos que 
o levaram a cometer o crime e tratar esse 
indivíduo não só como ofensor, mas como 
uma pessoa, que tem suas necessidade e 
pode estar passando por algum  problema, 
que daqui a pouco pode levá-lo a cometer o 
mesmo crime ou até algo mais grave”.

A juíza ressalta ainda que a Cejusc está 
à disposição de toda a comunidade e que 
serão realizados atendimentos de todas as 
naturezas, tanto de conflitos que já têm 
processo judicial quanto os que não têm. 

A inauguração do espaço e o lança-
mento da Central, que passa a funcionar 
imediatamente, ocorrem hoje, às 14h, no 
Fórum Estadual de Cascavel.    
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A garantia da verba de R$ 10 
milhões, já liberada pelo Fundo 
Penitenciário Nacional para serem 
usados para a construção da Apac 
(Associação de Proteção e Assis-
tência aos Condenados) em Casca-
vel, só depende da doação formal do 
terreno já cedido pela prefeitura para 
o Estado. “A verba já existe, mas, para 
que ela seja repassada ao Estado, 
o terreno destinado à construção 
da unidade precisa ser transferido 
oficialmente para o Paraná. A área 
já teve o uso cedido para a cons-
trução, o que falta é essa formali-
dade”, explica a coordenadora do pro-
jeto Apac em Cascavel, a juíza Cláudia 
Spinassi. A Apac é um novo modelo 
penitenciário, cuja administração é 
feita pelos próprios presos.

Apac: verba só depende 
da liberação do terreno

ENTREGA do ofício contou com a presença de 
diversas autoridades da cidade 

Um ofício enviado ao prefeito 
Leonaldo Paranhos solicitando essa 
doação foi entregue esta semana. 

Conforme Cláudia, Paranhos 
garantiu enviar o projeto de lei para 
a doação do terreno à Câmara de 
Vereadores no início de agosto. Ela 
afirmou também que, em contato 
com alguns parlamentares, eles já 
se mostraram favoráveis à lei. 

O terreno fica na BR-369, na 
saída para Corbélia, e têm 48 mil 
metros quadrados.  

Risco 
Se aprovada a doação do terreno, a 
verba já estará nos cofres do Estado 
em setembro. Essa é a quarta vez que 
a verba é liberada e pode ser perdida 
caso o prazo de legalização não seja 
cumprido. “Nós já perdemos a verba 
outras três vezes e agora esperamos 
muito que dê certo. Contamos com a 
boa vontade dos nossos governantes 
para que isso aconteça”, enfatiza a 
juíza Cláudia.  

Reduzir a 
superlotação
A Apac, enquanto associação, existe 
há quatro anos em Cascavel e desde 
então existe esse movimento pela 
construção da unidade para abrigar 
250 detentos, que terão acesso a 
estudo e trabalho. “Nosso objetivo 
é reduzir a superlotação nas unida-
des prisionais da região e não criar 
novas vagas. Muitas vezes recebemos 
pedidos para antecipar a libertação 
de presos por conta da falta de vagas. 
O que nós queremos é que todos os 
presos possam cumprir a pena mas 
com dignidade”, ressalta a juíza. 

Tudo pronto
Com a liberação da verba, o próximo passo é a licitação da obra, que será feita 
pelo próprio Estado. A associação já se adiantou e tem todos os projetos com-
plementares, como arquitetônico e estrutural, aprovados e sendo finalizados. 
Mas ainda não há como definir um prazo para o início das obras, pois não há 

como prever o andamento do processo licitatório. 

DIVULGAÇÃO
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 Depois de dois dias de treinos 
livres em que as equipes aprovei-
taram para acertar detalhes mecâ-
nicos e os pilotos para conhecer a 
pista, começa pra valer o 54º Cam-
peonato Brasileiro no Kartódromo 
Delci Damian, em Cascavel.

Nesta quinta-feira (18) ocorrem 
as tomadas de tempo para a defini-
ção do grid de largada de cada cate-
goria. Os pilotos devem dar o máximo 
para fazer o melhor tempo e garantir 
uma boa colocação na largada.

O formato do Brasileiro de Kart, 
para todas as categorias, com-
preende a realização de treinos 
livres, uma tomada de tempos e 
quatro baterias classificatórias. Nas 
duas primeiras, os pilotos somam 
pontos para definir o grid da pré-final, 
que é a terceira bateria. E o resul-
tado da pré-final vai determinar o ali-
nhamento inicial da grande final, que 
vai definir o grande campeão brasi-
leiro de kart. As tomadas de tempo 
desta quinta-feira (18) serão para as 
categorias Cadete, Júnior Menor, 
Júnior, Codasur, Super F4, Mirim, 
F4 Sênior e F4. 

O paulista multicampeão Den-
nis Dirani vai encarar a disputa em 

Kart: Quem larga na frente?

AKYU MYASAVA quer fazer bonito na categoria Cadete
MARIO FERREIRA

categorias como a Codasur e da 
Sênior. “Vou correr a primeira fase 
de Codasur. É uma categoria inte-
ressante, vai ser um desafio bem 
legal, pois nunca corri com esse 
motor. Nos primeiros dois dias  apro-
veitei  para conhecer bem o traçado 
e  o jeito da pista. E hoje vou ace-
lerar na tomada de tempo pois sair 
na frente sempre é uma boa vanta-
gem”, revela o experiente piloto.

Dentre os cascavelenses, des-
taque para o piloto Akyu Myasava. 
Ele chegou a passar mal durante 
um dos treinos livres, mas voltou 
às pistas, marcou bons tempos e 
esteve sempre entre os mais rápi-
dos na categoria Cadete. Como 
andou com dois chassis diferentes 
durante os treinos livres, Akyu deve 
definir hoje qual irá usar no treino 
classificatório. 

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM

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

BRASILEIRÃO SÉRIE B
21h30 Brasil de Pelotas x Paraná

BRASILEIRÃO - SÉRIE C
20h Sampaio Corrêa x Santa Cruz

BRASILEIRO - SUB 20
15h Flamengo  x Internacional 
19h São Paulo  x Fluminense

 Ana Paula Vergutz e Vagner 
Junior Souta, canoístas cascavelen-
ses convocados para o Pan-Ameri-
cano de Lima, no Peru, intensifica-
ram os treinamentos nos últimos 
dias, visando à competição que 
pode levá-los ao Mundial da Hun-
gria em setembro. 

Vagner, que vem de uma tempo-
rada de estágio na Espanha, está em 
São Paulo, onde treina com a equipe 
masculina do Brasil. Além de competir 
na embarcação individual, o cascave-
lense faz parte do time que vai compe-
tir na categoria K4 por equipe.

Já Ana Paula, única represen-
tante brasileira feminina na canoa-
gem velocidade, treina no Lago 
Municipal de Cascavel. São pelo 
menos cinco horas diárias entre 
academia e remadas. 

A atleta cascavelense tem um 
feito inédito. Ela foi a primeira 
canoísta brasileira feminina a 

TREINOS visam à evolução física, tática e técnica 

conquistar uma medalha em Jogos 
Pan-Americanos de Toronto no 
Canadá, em 2015. Os dois parti-
ciparam também das Olimpíadas 
do Rio de Janeiro em 2016.

“As chances de medalhas são 
ótimas. A preparação está sendo 
feita para isso. Até aqui foi uma 
longa e dura caminhada. Todos os 
países estão se preparando muito 
para esses jogos, por ser o evento 
mais importante das Américas. A 
expectativa é muito grande. Sabe-
mos das reais condições dos nos-
sos atletas. Ana e Vagner estão 
muito focados para esse desafio”, 
disse Sueli Vergutz, relações públi-
cas do Clube de Regatas Cascavel.

Os atletas embarcam neste 
domingo (21) para Lima. Os jogos 
Pan-Americanos ocorrem de 26 de 
julho a 11 de agosto e as provas 
da canoagem serão do dia 27 de 
julho até o dia 1º de agosto.

COPA DO BRASIL
 Atlético-MG ? x ? Cruzeiro
 Bahia ? x ? Grêmio
 Flamengo ? x ? Athletico
 Internacional ? x ? Palmeiras

BRASILEIRO - SUB 20
 América-MG  ? x ? Botafogo 
 Atlético-PR  ? x ? Palmeiras 
 Chapecoense  ? x ? Atlético-MG 
 Grêmio  ? x ? Corinthians 
 Santos  ? x ? Cruzeiro 
 Sport  ? x ? Coritiba 
 Vitória  ? x ? Bahia 

COPA DAS NAÇÕES DA ÁFRICA
 Tunísia ? x ? Nigéria

COPA SUL-AMERICANA
 Independiente del Valle ? x ? Caracas FC

CHAVE OURO
 Marreco ? x ? Cascavel

CRC 

Canoístas viajam para Lima

VAGNER treina em São Paulo com equipe do K4

FC Cascavel retoma treinamentos
Na preparação para encarar os adversários durante o Campeonato Paranaense, 

a equipe Sub 19 do FC Cascavel retomou os treinamentos diários no CT do clube, 
com duas a três atividades por dia visando ao próximo duelo da equipe.
Tanto comissão técnica quanto jogadores estão focados para a próxima par-

tida, por isso o ritmo intenso de treinamentos, sempre buscando a evolução física, 
tática e técnica.  A equipe cascavelense busca a reabilitação contra o Operário de 
Ponta Grossa, depois da derrota para o Paraná Clube na estreia dessa fase por 1 a 
0, jogando fora de casa. Coritiba e Paraná lideram o grupo com três pontos, FCC e 
Operário dividem a lanterna. O jogo, válido pelo primeiro turno da segunda fase, 

será no Estádio Olímpico neste sábado, às 10h.

A
S

S
E
S

S
O

R
IA



16 ESPORTE HOJE NEWS, 18 DE JULHO DE 2019

 O goleiro Mateus Lorenzi (Ove-
lha), o ala Leonardo Correa e o fixo 
Arthur Pereira vão integrar a Seleção 
Brasileira da AMF (Associação Mun-
dial Futsal) na categoria Sub-13. A 
equipe é comandada pelo técnico 
Rafinha, do Athletico Paranaense, 
e contará também com o auxílio do 
técnico cascavelense Aladinho Dutra.

Ovelha é cascavelense, e Léo e 
Arthur são de Toledo, mas há três 
anos fazem parte da equipe Sub-13 
do Clube Comercial de Cascavel, 
que disputa competições estaduais 
da categoria. “É um momento histó-
rico para o clube e para Cascavel. 

Cascavelense convocado 
para a Seleção Brasileira 

ATLETAS do Comercial comemoram convocação

Nossos atletas já estão com o pas-
saporte na mão, preparados para 
participar dessa grande oportuni-
dade”, disse o técnico Aladinho.

O Mundial de Futsal - AMF 

Sub-13 acontece em Tarragona na 
Espanha de 27 de outubro e 3 de 
novembro, com a participação de 
cinco continentes, 16 seleções divi-
didos e quatro grupos.  

CLUBE COMERCIAL

Paranaense terá 4 participantes
O Campeonato Paranaense de Futebol Feminino em 
2019 terá a participação de quatro equipes: Foz Catara-
tas/Athletico, Imperial, Londrina e Toledo. A competição 
deve ocorrer de 7 de setembro a 13 de outubro.
Os quatro clubes vão disputar o estadual em fase única, 
com jogos de ida e volta. O campeão será o time que 
somar o maior número de pontos no fim da competi-
ção. A FPF informou que as equipes terão que participar 
da competição com atletas nascidas a partir de 2003 
(mínimo de 16 anos). A principal novidade no Campeo-
nato Paranaense será a presença do Londrina, que reali-
zou uma parceria com o Colégio Estadual Tsuro Oguido e 
vai mandar seus jogos no estádio VGD.  FOZ CATARATAS/ATHLETICO vai defender o título do Paranaense

DIVULGAÇÃO
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