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Após PAI, médico vai
auditar leitos privados

Em vias de ser criado, o PAI (Programa de Atendimento Imediato) pode sanar alguns 
problemas graves na saúde pública de Cascavel. A partir dele, o Município poderá comprar 
leitos privados para casos urgentíssimos e um médico vai conferir in loco se os hospitais 

conveniados têm leitos vagos. l Pág. 4
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 Cuidado com a onça
Como medida de segurança, a Secretaria de Meio 

Ambiente tem orientado as pessoas a evitarem 
o Lago Municipal durante a noite. Ela monitora a 
possibilidade de uma onça-parda estar no local.

l Pág. 8



Apresentador de 
televisão Luiz 

Rocha, no ar há 35 
anos com pro-

gramas dedicados à música 
caipira. Para ele, o mundo está 

virado pelo avesso: “Peço saúde 
pro mundo inteiro, juízo para 
cada um na posição que está 
exercendo. Outro dia fiz uma 

música - Uma prece pra Deus - 
pedindo para Ele ajudar todos 
nós aqui, porque o mundo está 

de ponta cabeça”, diz. 

Megasena

Dupla sena
1º sorteio
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio
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5º prêmio
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Sol Nublado

Reforma tributária: a aposta para a 
retomada do crescimento econômico ‘‘

‘‘‘‘

‘‘
 “Se o Brasil 
fosse mais 

caipira, 
seria menos 
violento”.

Nublado Nublado

Giuliano K. Gioia é especialista fiscal na Taxweb, pioneira em 
Digital Tax para o Compliance Fiscal das empresas

 Com a aprovação da reforma previdenciária em primeiro turno pela 
Câmara, o governo já se movimenta na articulação de outra reforma, a 
tributária. Liderada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a emenda 
concentrará, principalmente, a unificação dos tributos incidentes nas ope-
rações com bens e mercadorias e nas prestações de serviços.

É nítido que haverá barreiras na criação de um imposto a ser sugerido 
pelo governo, tendo em vista o pacto federativo e os benefícios fiscais. 
Uma das propostas da reforma, a PEC 45/2019, do deputado Baleia Rossi, 
pede a substituição de cinco tributos, sendo os federais (PIS, Cofins e 
IPI), o estadual (ICMS) e o municipal (ISS) pelo IBS (Imposto sobre Bens 
e Serviços), cuja receita seria compartilhada entre União, estados e 
municípios.

É preciso olhar com bons olhos essas medidas, uma vez que o obje-
tivo é simplificar a tributação para as empresas e tornar o processo mais 
transparente e não aumentar a carga tributária. Atualmente é tanto tributo 
que o empresário não tem ideia de quanto ele efetivamente paga. Toda a 
somatória é aproximada e não exata, ou seja, não há clareza.

Tendo único imposto, além de gerir mais fácil, o empreendedor bra-
sileiro terá mais conhecimento e controle sobre os encargos tributários. 
Igualmente como simplificar os processos fiscais, a aprovação da reforma 
tributária também promoverá o crescimento econômico no País. As empre-
sas terão menores esforços para cumprimento das obrigações fiscais 
e com a legislação enxuta haverá mais tempo e dinheiro para rever os 
investimentos e apostar na geração de empregos.

O processo tributário se tornou tão complexo que hoje as empresas 
chegam a fazer reservas de budget para arcarem com possíveis autua-
ções, dinheiro que poderia ser revertido para a ampliação do negócio. 
Fora todo o cumprimento das obrigações, que somam aproximadamente 
de 2,6 mil horas, o que significa mais de oito vezes do tempo dedicado 
nos Estados Unidos ou na União Europeia.

Não há como sustentar o crescimento das empresas em um país com 
medidas tributárias tão complexas. O respiro para a nação será a reforma. 
Cabe agora o empenho necessário para que a proposta saia do papel e 
torne real em nome do crescimento do Brasil.
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Contrato mal feito e corrupto
“Já mandei para o Tribunal de Contas para que possamos 
quebrar esse contrato e devolver esse dinheiro que está 
sendo roubado do povo de Cascavel”, postou o vereador 

Jorge Bocasanta em vídeo em sua página no Facebook. Ele 
prometeu ir a fundo na investigação do contrato milionário 

para serviço de coleta do lixo assinado pelo ex-prefeito 
Edgar Bueno cinco dias antes de terminar o mandato. “É um 

contrato que desperta tristeza de tão mal feito e corrupto 
que é”, acusou, prometendo ir ao Ministério Público.

Em casa nova
Depois de cerca de dez meses no PRP, Rogério Amaral 

retorna para o PSL, partido que ajudou a organizar no Estado. 
Ele vai ser o coordenador político do deputado federal 

Filipe Barros, de Londrina. Nos últimos cinco meses Amaral 
assessorou o também deputado federal Evandro Roman. E, 

antes disso, o ex-deputado estadual Adelino Ribeiro.

Combate à pobreza
Cascavel conta hoje 

com 11,7 mil famílias 
que vivem com menos 
de meio salário mínimo 
por pessoa por mês, das 
quais 3,9 mil com menos 
de R$ 79 per capita/mês. 

Apesar de algumas ações 
sociais já adotadas, o 
secretário de Assistência 
Social, Hudson Moreschi 
Júnior, tem como desafio 
articular ações para redu-
zir os índices de pobreza.

HojeNews - Há famílias que 
passam fome em Cascavel?

Hudson Moreschi Júnior 
- Cascavel é uma cidade de 
economia sólida, mas como 
todas tem sinais de pobreza. 
Mas não acredito que existam 
pessoas passando fome, já 
que nossa sociedade é solidá-
ria e participativa.

HojeNews - Qual a avaliação 
geral do Programa Promover? 

Hudson - A avaliação é 
positiva. Temos 400 pessoas 
utilizando o benefício de R$ 
100 e a meta é chegar a mil. 
A suspeita de que o benefício 
poderia ser usado de forma 
indevida foi afastada e desde 
sua implantação, em novembro 
de 2018, não houve denúncia. 
O programa tem contribuído para 
que o usuário o utilize de forma 
a contemplar suas necessida-
des, sem ficar engessado com 
uma cesta com produtos que às 
vezes não consumia.

HojeNews - E quanto ao 
Restaurante Popular, quando 
haverá ampliação?

Hudson - O Restaurante 
Popular tem desempenhado 
a contento seu objetivo de for-
necer alimento a baixo custo. 
O Município paga R$ 5,52 por 
refeição à empresa prestadora 
do serviço e arrecada do usuá-
rio o valor de R$ 3. Em média, 

são atendidas 800 pessoas 
por dia. Já está acer tada a 
implantação de dois refeitó-
rios: um no Bairro Santa Cruz e 
outro no Bairro Cascavel Velho/
Presidente. A refeição será 
feita no restaurante do Centro 
e levada a esses locais. Já 
temos a disponibilidade de R$ 
3 milhões do governo estadual 
e deve ser iniciada em breve a 
construção.

HojeNews - Qual a ação 
mais urgente para Cascavel? 

Hudson - Além das famí-
lias de extrema pobreza, que 
são o alvo principal da secre-
taria, a preocupação é com o 
aumento da população de rua 
e de indígenas. Nesse sentido, 
estamos diariamente buscando 
alternativas. Estamos há mais 
de um ano executando o Pro-
grama Construa Cidadão, que 
oportuniza ao morador de rua 
o real resgate social através de 
atividades laborais. Já passa-
ram pelo programa mais de 50 
pessoas que mudaram de vida.

HojeNews - Cascavel está 
preparada para o envelheci-
mento da população?

Hudson - Cascavel tem 
32 mil idosos, em dez anos 
serão 100 mil. Nesse sentido, 
o Governo Paranhos formalizou 
por decreto o Programa Felici-
dade do Idoso, que envolve 
várias secretarias que devem 
atuar em prol dos idosos em 
vários campos. Em novembro 
de 2018 o Município aderiu à 
Estratégia Brasil Amigo da Pes-
soa Idosa, um programa que 
visa preparar o Município para 
essa demanda crescente em 
várias áreas. Em breve também 
deve ser implantando o espaço 
Cidade do Idoso, onde devere-
mos ofertar diversas atividades 
de segunda a sexta-feira.

ARQUIVO/FÁBIO DONEGÁ

Mais lixo... ou mais 
lixeiras?
O abaixo-assinado 
repudiando a compra 
de mais quatro lixeiras 
de R$ 85 mil cada uma 
- totalizando R$ 340 
mil - já passou de 1.300 
assinaturas. A ex-diretora 
da Cettrans Vânia 
Müetzemberg assinou e 
justificou: ela defende a 
aprovação de um projeto 
de lei repassando a 
responsabilidade a hotéis, 
bares, restaurantes e 
outros grandes produtores 
de lixo. “Essas lixeiras 
devem ser colocadas e 
pagas por eles e não pela 
população que não tem 
muitas vezes onde jogar o 
papel de uma bala”.

Positivo ou negativo?
Os vereadores Fernando 
Hallberg e Pedro Sampaio 
estão em Curitiba desde 
a última segunda-feira 
para colher subsídios que 
auxiliem na decisão da 
Comissão de Segurança 
Pública e Trânsito da 
Câmara de Cascavel 
ao projeto de extinção 
da Cettrans. Ontem 

(30) estiveram reunidos 
com diretores da Setran 
(Secretaria de Trânsito) de 
Curitiba e com o conselheiro 
Fernando Guimarães, do 
Tribunal de Contas do 
Paraná, para dirimir algumas 
dúvidas. Eles retornam a 
Cascavel nesta quarta-feira e 
amanhã (1º) se reúnem para 
fazer um balanço e então dar 
um parecer sobre o projeto.

Passe-livre à paisana
Diante da discussão sobre 
a gerência da bilhetagem 
do transporte público 
de Cascavel, o vereador 
Sebastião Madril jogou 
gasolina no debate. O 
parlamentar sugeriu estudos 
para a inclusão do passe-
livre a policias, bombeiros 
e agentes penitenciários no 
transporte coletivo, mesmo 
que estejam sem as fardas - 
ou seja, à paisana.

Refic
Embora o Refic entre em 
vigor nesta quinta-feira 
(1º), a Procuradoria Jurídica 
da Prefeitura de Cascavel 
informa que a previsão de 
publicação da lei é para esta 
quinta-feira, exatamente o 
dia 1º de agosto.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Os casos encaminhados pelo PAI 
terão uma tabela diferenciada de 
pagamentos. O Município pretende 
pagar pelo leito UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) a tabela SUS mais 50% e, para 
procedimentos e insumos, a tabela SUS 
mais 100% - conta que será direcionada 
ao Estado. O acordo já feito com os hos-
pitais: “Caso contrário, não venderiam o 

Médico poderá verificar a
ocupação de leitos privados

Falta pouco para a gestão atual 
implantar uma das maiores e mais 
cobradas ações de governo no 
setor da saúde pública: o PAI (Pro-
grama de Atendimento Imediato). Ou 
seja, a partir da publicação de um 
decreto, a prefeitura poderá comprar 
leitos privados para casos extremos 
de pacientes que chegam às UPAs 
(Unidades de Pronto-Atendimento) 
com risco eminente de morte. 

O prefeito Leonaldo Para-
nhos (PSC) deve autorizar a 
ação após a última deliberação 
necessária do Conselho Munici-
pal de Saúde, que tem assem-
bleia marcada para 12 de agosto.

A ação precursora no Estado 
estabelece algo que até então é 
impossível: médicos do Município 
terão autorização para entrar 
nas instituições privadas para 
verificar a ocupação dos leitos 
pagos pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde). Cascavel tem hoje três 
hospitais nesse modelo.

Embora não seja esse o obje-
tivo, o programa tende a amenizar 
a negativa das instituições priva-
das em receber pacientes pelo 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência).

O secretário de Saúde, Thiago 
Stefanello, teve acesso aos dados 
da macrorregião que demonstram 
que a 8ª Regional de Saúde, em 
Francisco Beltrão, com metade 
dos leitos da 10ª Regional, em 
Cascavel, interna quase o dobro 
de pacientes - situação apontada 
em reuniões com o Comitê de 
Urgências e Emergências, insti-
tuições privadas e o Ministério 
Público. “Não dá para admitir que 
Beltrão interne o dobro de Casca-
vel, com três hospitais e o dobro 

Média de um caso por mês
Para o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, a incidência de casos com neces-
sidade de internação imediata deve ser baixa: um por mês. “O paciente que fica 
na UPA geralmente é o da média complexidade, que precisa de uma cirurgia vas-
cular, ortopédica, tratamento de pneumonia, não serão os pacientes atendidos 

pelo PAI, que será exclusivo para atendimento em casos de risco de morte”.

Município pagará até 50% a mais
leito. É uma conversa que já tivemos com 
os prestadores de serviços. Pois, se eu 
falar que vamos pagar a tabela SUS, não 
haveria oferta”, admite Thiago Stefanello.

Após publicação do decreto, será 
aberto edital de credenciamento das 
instituições interessadas, os prestado-
res se credenciam e então será iniciada 
a compra de leitos.  

de leitos. Temos que ter uma auto-
nomia maior para autorregulação 
[quando o hospital é credenciado 
ele tem que receber o paciente]”, 
diz Stefanello.

Ocorre que, em função de os 
valores pagos pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) serem conside-
rados baixos pelos empresários, 
eles negam atendimento, mas 
sob alegação de que o hospital 
não tem leitos. “Temos um presta-
dor [hospital] que tem uma fatura 
de R$ 1,5 milhão contratualizado 
com o Estado mas produz apenas 
R$ 800 mil, ou seja, R$ 700 mil 
ficam parados e poderiam ser usa-
dos. O Estado precisa exigir que 
se cumpra o contrato, pois todos 
conhecem as condições. Se não 
concorda, que se descredencie e 
busque outro prestador que tenha 
interesse em fazê-lo”, diz Stefa-
nello. Com isso, cirurgias ficam 
na espera: “Temos, em média, 
dez pacientes que esperam nas 
UPAs por cirurgias ortopédicas e 
esse prestador é credenciado em 
alta complexidade em ortopedia e 

não faz cirurgia ortopédica. É esse 
tipo de coisa que o Estado precisa 
resolver de forma urgente”.

VISTORIA
Haverá uma cláusula no PAI 

que dará autonomia para o médico 
auditor entrar e contar quantos 
pacientes estão na rede privada. A 
vistoria teve aprovação dos empre-
sários, pois, segundo o secretário 
de Saúde, acabará com uma obscuri-
dade existente hoje no setor. “Um des-
confia que o outro não atenda pacien-
tes SUS. Com a regulação in loco, se 
o paciente for para tal hospital é que 
realmente no outro não tinha vaga. Os 
operadores gostaram, pois há uma 
escuridão no sistema”.

A auditoria tende a aumentar a 
oferta de leitos: “Hoje tanto a Cen-
tral de Leitos quanto o Samu traba-
lham no escuro: apenas ligam para 
os hospitais que falam se estão 
cheios ou não, ninguém vai lá veri-
ficar. Com o PAI, vamos constatar 
se todos estão mesmo ocupados”.
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Divulgação/Arquivo
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Confraternização
Durante os quatro dias da Festa de São Cristóvão estarão montadas na paróquia 

tendas com comidas típicas, como pão de São Cristóvão, batata frita, pastel, 
X-polenta.  Além de shows ao vivo com a banda Recanto, haverá ainda parque 

de diversões para as crianças. 
“Queremos que todos tenham uma boa confraternização no sentido cristão. 
A festa é um momento para reunir a família, ter contato com a comunidade”, 

afirma o padre Dirceu Bortolotti. 

Procissão de 
São Cristóvão 
será inclusiva
Para alegria de alguns e deses-

pero de outros, o buzinaço vem aí: 
de 1º a 4 de agosto ocorre a 60ª 
edição da Festa de São Cristóvão, 
o padroeiro dos motoristas e dos 
viajantes. Além da tradicional car-
reata com bênção dos veículos, a 
novidade deste ano é a participa-
ção dos ciclistas e dos cadeirantes 
na procissão, no domingo (4).

“A procissão começa às 7h30, 
com saída na Praça do Migrante. 
Os ciclistas e os cadeirantes terão 
um período especial na procissão 
das 9h às 11h”, conta o padre Dir-
ceu Bortolotti. A bênção vai até as 
16h na frente da Paróquia São Cris-
tóvão, na Avenida Brasil.

De acordo com ele, a procis-
são inclusiva, com participação de 
ciclistas e cadeirantes, serve para 
conscientizar a população de que o 
trânsito seguro é feito em conjunto. 

“Temos que criar essa cons-
ciência em motoristas, motoci-
clistas, ciclistas, pedestres... de 
que todos nós compartilhamos o 
mesmo espaço nas vias públicas 
e que é preciso paciência, respeito 
e compreensão para vivermos em 
um trânsito seguro”. 

De 1º a 3 de agosto haverá o 
tríduo de celebrações, com missa 
às 19h todos os dias. 

No sábado (3) será feita a pro-
cissão dos motociclistas, com 
saída do Lago Municipal às 16h. 
Os motociclistas seguirão pela 

A TRADICIONAL procissão será no primeiro domingo de agosto  

Avenida Brasil e encerram a procis-
são na paróquia, onde será feito um 
momento de oração e partilha. 

Mais de 300 pessoas estão 
trabalhando na organização da 
festa e o dinheiro arrecadado 
será destinado para a construção 

do Centro Catequético e par te 
será doada para o Cemic (Centro 
Social Beneficente da Paróquia 
São Cristóvão).

Churrasco
Estão à venda na Paróquia São Cristó-
vão 1.700 ingressos para churrasco. 
São peças de cerca de 3 kg de carne 
por R$ 78. O churrasco será servido 
no domingo (4) e estará disponível 
para a retirada a partir das 9h. Quem 
preferir pode almoçar na igreja. 
Estarão à venda também acompanha-
mentos, como saladas e arroz. 
A paróquia fica na Avenida Brasil, 
3.300, em frente ao antigo Termi-
nal Leste. Os ingressos podem ser 
comprados pessoalmente, em horário 
comercial, ou após as missas. 
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Participações especiais
Os ex-professores especialmente convidados como presença de honra que 
compareceram ao evento foram os professores Carlos Calssavara, Erasto de 

Mellos (Nome de Turma), Ilka Viana, Jaime Fabro, Paulo Beppu, Ruy Marcolin, 
Susana Kasprzack e Takao Koike. Todos eles foram professores da Turma 1984.
Como autoridades institucionais compareceram o presidente do Corecon-PR, 
Carlos Magno Bitencourt, o reitor da Unioeste, Paulo Sérgio Wolf, o diretor do 
Câmpus de Cascavel, Alexandre Webber, o diretor do CCSA, Geysler Bertolini, 
o coordenador do Colegiado de Ciências Econômicas, Luís Garcia, além dos 

representantes do Centro Acadêmico Sérgio Lopes (Ciências Econômicas) e os 
estudantes Kaio Strelow, Kilma Rangel e Adriele Rodrigues, os quais também 

formaram a equipe do cerimonial do evento.  

 A primeira turma de Econo-
mia da Fecivel de Cascavel - hoje 
Unioeste - promoveu um encon-
tro para comemorar os 35 anos 
da formatura. 

O curso foi criado em 1980, 
sendo reconhecido em dezembro 
de 1982. Foi o oitavo implantado 
na então Fecivel. A primeira turma 
prestou vestibular em setembro de 
1980 e um mês depois já estavam 
estudando. A colação de grau ocor-
reu em 28 de julho de 1984.

Dos 52 bacharéis daquele ano, 
39 par ticiparam do encontro 
com familiares e ex-professores 
da turma e autoridades institu-
cionais da Unioeste e do Core-
con-PR. Essa turma já havia se 
reunido nos aniversários de 20 
e de 25 anos de formatura.

A maioria da Turma 1984 ainda 
vive em Cascavel e nas cidades vizi-
nhas do oeste. Mas muitos vieram 
de fora, inclusive de Santa Catarina, 
São Paulo, Bahia e Mato Grosso.

ENCONTRO DE GERAÇÕES
A participação de alunos inte-

grantes do Centro Acadêmico de 
Economia teve como objetivo pro-
mover uma integração geracional 
entre os antigos pioneiros e des-
bravadores do curso, com a atual 
geração de estudantes que têm o 
compromisso de levar adiante o 
curso e os estudos de economia 
da Unioeste. 

Em meio a muita conversa e 
histórias sendo lembradas, um dos 
pontos altos da noite foi a entrega do 
certificado de participação do encon-
tro e de um exemplar de lembrança 
com o símbolo do economista, 
produzida artesanalmente, única e 
exclusivamente para o evento.   

Fecivel: 1a turma de Economia 
se encontra 35 anos depois

BACHARÉIS, ex-professores e autoridades: amizade de quatro décadas

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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A Secretaria de Meio Ambiente 
de Cascavel orienta a população 
a não frequentar o Lago Munici-
pal das 19h às 7h. A medida foi 
tomada após uma onça-parda ser 
encontrada morta na BR-467, em 
Sede Alvorada, na manhã de segun-
da-feira (29).

De acordo com o secretário de 
Meio Ambiente, Wagner Younegura, 
a decisão é mera precaução e a res-
trição segue até o fim do inverno. 

Existem 19 câmeras de moni-
toramento no Lago, ativadas com 
a movimentação. “À noite, se tiver 
alguma coisa que passe,  ela [a 
câmera] registra. Nós recuperamos 
todas as imagens desde a semana 
passada e não tem nada atípico”.

Conforme o secretário, ainda não 
há necessidade ou decisão para o 
fechamento do Lago Municipal, como 
ocorreu em julho de 2018, quando 
uma onça-parda foi capturada.

Para o trabalhador rural Noel 
Gomes das Neves, a medida 
é impor tante: “Acredito que 
é uma segurança fazer essa 

Lago está aberto, mas é
melhor evitar ir à noite

ACESSO ao lago continua aberto das 6h às 22h

recomendação, principalmente 
para quem tem filhos, porque uma 
onça pode atacar uma criança”. 

Mas há quem discorde, caso do 
motorista Gelson Pacheco: “Acre-
dito que a medida não é necessá-
ria porque onças não gostam de 
movimentação humana. Elas pro-
curam comida quando o local está 
mais tranquilo”. 

Younegura informou que o par-
que continua aberto para as práti-
cas esportivas e de lazer das 6h 
às 22h, mas, como os felinos se 
movimentam à noite, a secretaria 
faz a recomendação de evitarem o 
local à noite. 
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MALHAÇÃO 
Isaura se arrepende de ter aceitado o suborno de 

Lara. Nanda tenta disfarçar o incômodo ao saber que 
Raíssa é a finalista do concurso de talentos. Raíssa desco-
bre que Nanda será sua concorrente no concurso. Serginho 
conta para Guga sobre a atitude preconceituosa de Max. 
Martinha pergunta se Filipe quer morar fora do país com 
ela. Madureira discute com Carla por causa de Marco.  

BOM SUCESSO
Alberto comenta com Sofia que Paloma o fez refletir. 

Machado avisa a Vicente que Ramon será demitido, caso 
não aceite o filho de volta na equipe. Diogo consegue o 
endereço de Paloma. Jeniffer pega o caderno de Alice 
e descobre sobre seu sentimento por Luan. Alice briga 
com Jeniffer e Lorena. Paloma fica sabendo que Ramon 
perdeu o emprego. Paloma avisa a Diogo que não está 
à venda, quando ele oferece dinheiro para ela encontrar 
Alberto. Alberto pergunta a Diogo por Paloma.

A DONA DO PEDAÇO 
Evelina não revela a Maria da Paz sua estranheza com 

a proximidade entre Régis e Jô. Chiclete se recusa a contar 
seu segredo a Vivi. Jô afirma a Téo que ganhará dinheiro. 
Fabiana chantageia Agno. Tonho alerta Maria da Paz. Régis 
dá um presente para a esposa. Jardel garante a Ellen que Jô 
não é uma ameaça para eles. Régis se incomoda ao ver Téo 
e Jô sozinhos no quarto e Maria da Paz estranha. Maria da 
Paz questiona Régis sobre seu suposto empreendimento.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Luisa, Marcelo e Antônio ficam sabendo da guerra entre 

gangues pela TV, e preocupados, saem para buscar João 
e Poliana na casa de Kessya. O Clubinho busca na internet 
informações sobre o código que encontraram na gaveta do 
tabuleiro de Vetherna. Pendleton encontra o avatar do deno-
minado “Vitor Correia” e confronta o jogador anônimo. no jogo 
João encontra Bento preso em um buraco, e tenta ajuda-lo.  

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Pedro e Helena deixam Augusto e Flávia a sós na 

clínica veterinária para continuarem a escrever a peça. Omar 
vai a sapataria, pede para Mateus engraxar seu sapato e 
o humilha. Dóris lê a fábula “João e o Pé de Feijão” e fica 
encantada com possibilidade de ter feijões mágicos para 
ajudar sua família. Regina fica assustada com uma voz 
chamando seu nome e vai ao porão ver se Manuela está lá.

TOPÍSSIMA 
Gabriela conta para a mãe e o irmão sobre o plano 

de Rafael de desmascarar Vitor. Antonio diz que quer 
ajudar. Vitor ameaça o senhor Nelson. Paulo Roberto diz 
que estava indo ao Vidigal para defender o filho diante 
da família de Jandira. Rafael não acredita. Sem Noção 
presencia Vitor discutindo com Nelson. 

JEZABEL 
Acabe declara guerra à Síria para, com ajuda do 

exército de Judá, reaver as terras de Ramote-Gileade. 
Jezabel e Acazias fazem um pacto para que, em seu 
reino, o filho entregue Elias à morte. Temima conta a Sidô-
nio o que sabe sobre a morte de Phineas e o sequestro de 
Samira. Josafá se apresenta a Acabe com sua comitiva. 
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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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7- LUCIANO BARBOZA BIANCO E NYCÉIA DOS SANTOS ROSA
8- RODRIGO LEAL BARBOSA E MAYARA ALVES DE OLIVEIRA
9- AILTO GENGUINI E BIANCA MIZAEL POPOWICZ
10- FLAUBERT ANTONIO DE SOUZA DA SILVA FERREIRA E MARILENE NARCISO
11- JEFERSON ROBERTO DE OLIVEIRA E LETICIA APARECIDA ZANELA
12- JOÃO GOMES ARCANJO E JOSEFA DE BARROS
13- LEVI DA SILVA TEIXEIRA E VANDA APARECIDA LEMOS
14- PAULO NELTON AUGUSTIN E ELIANE BATISTA LOPES
15- ALEXANDRO DA FONSECA E ANA PAULA ANDRADE DE MEDEIROS
16- BENHUR PINTO E CLAUDIA ROCHA DA SILVA
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23- CARLOS ALBERTO KROESSIN E FABIANA CATARINA MONTEIRO DE OLIVEIRA
24- EDUARDO AUGUSTO MARION E EDIANE APARECIDA FLORES
25- DIVONEI MACHADO E CARLA KARINA DA SILVA ARCANGELO
26- RAGNER RODRIGO LORSCHEITTER E CLARA FABIANE VIEIRA DA SILVA
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Desconfie de esquemas arriscados e duvi-
dosos. Não se deixe distrair com boba-
gens, você precisa de espaço para refletir. 
Sua vitalidade está em alta, durma mais 
para mantê-la assim.

Você se sente pronto para mudar as coisas, che-
gue às devidas conclusões e comece tudo nova-
mente. Sua saúde será afetada por problemas 
renais, você deve beber mais líquidos. Elimine 
o que não é necessário em todos os aspectos.

Você tem razão em não se levar a sério 
hoje, é só seguir o que todo mundo faz. 
Você poderia tirar um tempo para se des-
contrair antes que o estresse tome conta 
de você.

Você vai fazer alguns contatos interessan-
tes e novas portas se abrirão. Boas e novas 
amizades estão no horizonte. Você está per-
dendo tempo com assuntos sem importância 
e está cansado.

Espere um dia cheio de acontecimentos. 
Não tropece. Você estará mais consciente 
do seu corpo e mais preparado para cuidar 
de si mesmo. Não hesite em seguir este 
caminho e desacelere.

Você está encontrando coisas mais calmas. 
É hora de dar um passo atrás em relação às 
últimas semanas. Você vai estar em excelente 
forma hoje, especialmente se você se concen-
trar em seu esporte favorito.  

Você será mais estratégico do que o habitual. As 
pessoas vão confiar em você, então não abuse 
disso! Você vai se sentir nervoso e a razão é um 
grande desejo de mais liberdade. Certifique-se 
de ter algum tempo para si mesmo.

As conversas que você terá hoje serão muito 
agradáveis. Você vai desfrutar de cuidar dos 
outros e será recompensado por isso. Não se 
jogue de cabeça em todas as tarefas gigantes-
cas, controle seus impulsos!

Hoje o dia vai ser calmo, apesar de seus 
medos. Você foi cuidar de si mesmo e 
nada vai estragar isso. Relaxe sua mente, 
será a melhor maneira de recarregar. Per-
ca-se na arte!

As discussões com pessoas próximas estão 
começando e você vai precisar acelerar suas 
atividades. Seus hábitos alimentares poderiam 
receber algumas mudanças e é o momento 
ideal para começar uma dieta.  

Você vai se concentrar em suas estratégias e 
ações para atingir seus objetivos. É hora de 
voltar à pista. Você vai ficar em excelente forma 
se passar mais tempo falando com as pessoas 
próximas a você, sem ser evasivo.

Você estará mais à vontade na empresa e é 
hora de cuidar corretamente do seu relacio-
namento. Você precisa cuidar de si mesmo e 
compensar o período de negligência. Cuide da 
sua dieta para fazer alguns ajustes.
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Cargo de
Geraldo 

Alckmin em
SP (2017)

Influencia-
dores do

mundo cor-
porativo

Item
básico 

do diário
de bordo

Represen-
tação ar-
tística de
si próprio

É prevista
no Código

Penal

Duas
etapas do
Mundial
de Surfe 

Observa;
enxerga

Traba-
lhadores
ligados 
à FUP

"Quem
não deve
não (?)"

(dito)

O menor
período 
do dia, 

no verão

Tipo mais
grave de
hepatite

Hiato de
"teorema"
(Gram.)

Sulco
natural em
mármore

Monogra-
ma de

"Helena"

"Por (?)",
sucesso 
do Barão
Vermelho

Suspendi
restrição a

Castanha
de (?): o-
leaginosa
do cerrado

Pedir 
com insis-

tência;
implorar

Estilo
literário 
de Cruz 
e Sousa

O dia
decisivo
"Preços",
em IPC

Erguidas
Teófilo
Otoni,

município

Neutraliza
o ácido
Muito,

em inglês

Gorjeiam
Postura;
atitude

(fr.)

Kofi Annan,
diplomata

Tubo
cirúrgico

Lugar de
perdição
(?) Areia,

ator

Causa do
desgaste 

de namoros

Parte de
processos 
licitatórios

Errar, em inglês

Tendência estética
que não faz distinção

entre peças para
homens ou mulheres 

El. comp. de
"otorrino"
Grupo de
lambada

Ácido ribo-
nucleico

Agência da
ONU diri-
gida por
Tedros

Adhanom
(sigla)

Equiparar
Orlando
Rangel,
químico

Boneca do
cortejo do
maracatu

(PE)

A 7a letra
Identifi-

cam com
etiqueta

Bradou; berrou
Península (?),
localização de

Espanha e Portugal

3/arn — err — lot. 4/baru. 5/lesim. 6/allure — trinam. 7/calunga. 15/gurus de negócios.
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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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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Sequestro: suspeito confessa participação
Um dos rapazes apontados pela Polícia Militar como suspeito de participação 
no sequestro da empresária cascavelense registrado na noite de domingo (28) 
confessou participação no roubo do veículo Jetta, mas negou envolvimento em 
suposto abuso sexual da vítima. O rapaz de 18 anos se apresentou na tarde de 

ontem (30) na 15ª SDP e confessou ter dirigido o carro roubado.
Já outro suspeito, de 19 anos, também se apresentou, mas negou envolvimento no 
crime.  A Polícia Civil informou que a vítima compareceu à delegacia para repassar 
mais informações sobre o fato, já que ela prestou depoimento em Foz do Iguaçu.  
Cinco pessoas já foram ouvidas sobre o caso, tanto testemunhas como suspeitos. 

O CASO
O sequestro aconteceu no início da noite de domingo, quando a empresária 
terminava uma caminhada na Avenida Tancredo Neves, em Cascavel. Ela foi 

abordada ao entrar no carro e levada até Foz do Iguaçu, onde foi deixada pelos 
criminosos, que levaram seu carro. Ela denuncia que os acusados teriam abusado 

sexualmente dela no trajeto. O carro ainda não foi localizado.

Ex-PM preso por roubo 
responde a 9 processos

COLETES, celulares, drogas e munições foram 
apreendidos

O ex-policial militar Anderson 
Aparecido Benítes Garutti, preso 
ontem (30) suspeito de envolvi-
mento em roubos a compristas em 
Cascavel, responde a nove proces-
sos na Justiça, inclusive organiza-
ção criminosa. Ele chegou a ser 
preso em fevereiro de 2017 após 
suspeita de participação em um 
roubo a uma agência bancária em 
Catanduvas e ficou na carceragem 
da Polícia Civil até março, quando 
foi encaminhado ao 6º BPM (Bata-
lhão da Polícia Militar). Logo depois 
foi expulso da corporação e desde 
então responde aos processos em 
liberdade. Ele não foi condenado 
em nenhum dos casos.

Anderson foi preso preventiva-
mente na manhã de ontem, em 

casa, no Bairro Universitário, em 
Cascavel. No local foram encon-
tradas capas de coletes da Polí-
cia Militar que seriam usados nos 
roubos, uma vez que os bandidos 
se apresentavam como PMs. O 
ex-policial foi reconhecido pelas 
vítimas de dois casos, um regis-
trado em maio na BR-369 e outro 
em junho na BR-277. 

BUSCA E APREENSÃO 
Além do mandado de prisão, 

foram expedidos seis mandados 
de busca e apreensão cumpri-
dos nos bairros: Cascavel Velho, 
Universitário, Presidente e Esme-
ralda. Foram apreendidos celula-
res e drogas. Um homem de 25 
anos foi preso em flagrante por 
posse ilegal de munição. Ele pos-
sui diversas passagens pela polícia 
e permanece detido, mas o nome 
dele não foi divulgado. 

Investigação 
O delegado do GDE (Grupo de 

Diligências Especiais) Thiago Teixeira 
afirma que as investigações sobre 
os roubos começaram há cerca de 

dois meses. Os marginais investiga-
dos agiam com violência durante as 
abordagens e até chegaram a atirar 
contra as vítimas. Segundo o dele-

gado, o que dificulta a investigação 
é a falta de Boletim de Ocorrência 

dos roubos. “Temos poucos registros 
do crime por conta da mercadoria 

transportada [contrabando] e porque 
as vítimas eram de outros estados e 

não registravam as ocorrências aqui”, 
explica.  Thiago revela que informantes 

de Foz do Iguaçu auxiliavam nos rou-
bos com informações sobre veículos 

e mercadorias transportadas. 
As investigações seguem para a iden-

tificação e a localização de outros 
eventuais envolvidos. 

Quaisquer informações podem ser 
repassadas de forma anônima pelos 

telefones 190 e 197. 



n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos

 

13POLÍCIACASCAVEL, 31 DE JULHO DE 2019

Denúncias
Sobre as denúncias de violência de 
policiais, a Polícia Civil afirma que não 
tem conhecimento dos fatos.
Já o Depen (Departamento Peniten-
ciário) esclarece que não recebeu 
nenhuma denúncia oficial sobre o caso 
e que os presos custodiados nas unida-
des de todo o Estado são submetidos 
ao mesmo tratamento, previsto na Lei 
de Execução Penal. O Departamento 
informou ainda que constantemente 
passa por fiscalização de órgãos inde-
pendentes para garantir a transparên-
cia dos trabalhos realizados. 

Gustavo Livina, 19 anos, ganhou 
a liberdade na tarde de ontem 
(30) após cinco meses e cinco 
dias preso na PEC (Penitenciária 
Estadual de Cascavel). Ele era 
acusado do latrocínio de Sônia 
Massae Togutti, 47 anos, mas 
foi absolvido da acusação após 
o laudo de DNA das amostras 
coletadas do corpo da vítima não 
ser compatível com o de Gustavo. 
Foram colhidas quatro amostras e 
nenhuma delas é de Gustavo. 

Após análise do exame, a absol-
vição e o alvará de soltura foram 
expedidos pela Justiça.

O CRIME 
Sônia Massae Toguti, de 47 

anos, foi encontrada mor ta no 
apar tamento onde morava no 
Bairro Cancelli em fevereiro deste 
ano. Ela tinha ferimentos de faca. 
O caso foi tratado como latrocínio, 
roubo seguido de morte. Antes de 
sair do local, o autor colocou fogo 
em um colchão. 

Sônia Massae: réu 
confesso é absolvido

E AGORA?
A Polícia Civil informa que o 

inquérito foi encerrado e todas as 
provas colhidas foram enviadas ao 
Ministério Público e que a ele deci-
dir se reabre o caso, uma vez que 
não há autor do crime. A promo-
tora responsável pelo caso está de 
férias e deve retornar em agosto, 
quando o caso deve ser analisado.

POSICIONE o 
leitor de QRCode do 
seu celular e assista à 
entrevista de Gustavo 
após ele deixar a prisão

GUSTAVO disse que nem conhecia Sônia

“Só confessei pra 
pararem de me bater”
Após deixar a PEC, Gustavo Livina 
conversou com a reportagem do Jornal 
HojeNews. Ele disse que estava na 
região em que Sônia Massae Togutti 
morava no dia do crime. Ele, inclusive, 
aparece em imagens de câmeras de 
segurança. Contudo, negou o crime: 
“Não fui eu quem matou ela. Eu nunca 
a vi nem ninguém da família... nem 
sei quem ela é. Eu só confessei porque 
tinha usado drogas e quando a polícia 
me pegou, eu fui agredido e disse que 
tinha sido eu pra pararem de me bater... 
Quando foram fazer a reconstituição [do 
crime], foi a mesma coisa... eu só fazia o 
que me mandavam”, desabafou Gustavo.
O rapaz tem outras passagens policiais por 
roubo e assume ser usuário de drogas: 
“Eu já fiz algumas coisas erradas, mas 
agora quero seguir a vida, trabalhar e 
cuidar da minha mãe, que é acamada”.
Gustavo relatou abuso de autoridade 
e agressões por partes de agentes da 
PEC: “Os agentes fazem uso de drogas e 
depois jogam bomba de efeito moral e 
spray de pimenta nos presos... É muita 
opressão que a gente sofre lá dentro e 
sem ter feito nada”. Gustavo disse que 
pretende acionar o Estado e pedir inde-
nização por danos morais. 

Família se mudou 
Após sair da PEC, Gustavo foi até a casa 
onde a mãe e a avó moravam, mas foi 

informado de que elas se mudaram 
para Corbélia. Ele iria procurar uma tia 

que ainda mora em Cascavel.
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“Foram 24 horas em uma relação de amor e ódio com a bike e 
com meu corpo. Passei calor, frio, fome, sede, sono, cansaço, 
dores. Onde o corpo e a mente padecem. E foi aí que eu corri 
com o coração!”. Assim o ciclista cascavelense Lucas Emanuel 
Colombo definiu sua participação no Campeonato Mundial de 
MTB 24h Solo 2019, realizado no fim de semana na cidade 
de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Ao vencer todos os 
desafios da prova e do próprio corpo e mente, ele, integrante 
da equipe Velho Oeste/Suprema Marcas e Patentes, sagrou-se 
vice-campeão da competição que contou com atletas de todo 
o País, além do Canadá, dos Estados Unidos, do Paraguai, da 
Itália, da Ucrânia e da Grã Bretanha. A também cascavelense 
Lorena Lionço, do Clube West Bikers, foi outra que se destacou 
na competição, ao terminar em terceiro lugar na categoria 50-54 
anos. A prova consistia em completar o maior número de voltas 
num circuito de 29,3 km de extensão, com altimetria acumulada 
de cerca de 500m.

Nome que está entre os prin-
cipais da recente história do boxe 
cascavelense, que tem o veterano 
Rubens San Perruchon à frente, 
Wellington Gonçalves retorna 
aos ringues neste fim de semana 
depois de uma pausa de dez anos 
na modalidade. Dá época em que 
foi campeão paranaense e vice-
-campeão brasileiro, ele carrega 
apenas o apelido: Leitão. Atual-
mente com 27 anos de idade e 
97 quilos, o agora peso pesado 
disputará a Copa Nor te Para-
naense de Boxe neste sábado e 
domingo em Maringá.

A competição, chancelada pela 
Confederação Brasileira de Boxe e 
disputada nas categorias Cadete, 
Juvenil e Elite, e nos naipes femi-
nino e masculino, é seletiva para 
o Campeonato Brasileiro.

“Ainda estou voltando ao ritmo, 
mas parece que o treino antes [há 
dez anos] era mais puxado. Pode 
ser porque eu entendo mais. O 
que mais mudou daquele Leitão 
que lutava na categoria meio 

Leitão peso pesado
FÁBIO DONEGÁ

pesado até 85 quilos para o Lei-
tão de hoje é a visão que tenho 
do esporte. Eu entendo mais os 
treinos, os golpes, os movimen-
tos, tenho mais maturidade no 
esporte”, explica Leitão.

Com um currículo de 12 lutas e 
apenas uma derrota, justamente 
na final do Brasileiro, Leitão está 
ansioso por voltar a competir. 
“Tenho o sentimento de que podia 
ter sido campeão nacional. E quero 
ser. Quero lutar, poder soltar a 
força, o que não ocorre nos treinos. 
Estou com a preparação bastante 
adiantada para isso”. 

Dez anos depois
A pausa na vida de pugilista ocorreu naturalmente na vida de Wellington “Leitão” 

Gonçalves. “Eu tinha quase 19 anos e comecei a trabalhar, daí a namorar e me 
casei. Tudo isso tirou o foco. Quanto eu tinha 17 anos eu apenas ia à escola e 

treinava boxe. Os compromissos do dia a dia acabaram me afastando dos treinos 
até que parei com o boxe, mas mesmo assim eu me flagrava fazendo ‘sombra’ 

de vez em quando, em casa mesmo. Agora com minha casa, minha filha e minha 
esposa, minha vida mais estabilizada, deu certo de voltar”, explica Leitão, que 

conta com o apoio de Gás Verdes Campos e de um deputado estadual para reto-
nar aos ringues. O adversário de Leitão na Copa Norte Paranaense será definido 

por sorteio, às vésperas do início da competição.

Pedala, Lucas, pedala
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 Já a equipe N1 Team Brasil ficou com 
o troféu de prata da Copa Paraná de 
Kickboxing. O time cascavelense, coman-
dado por Elson de Jesus, contribuiu 
com a conquista com os títulos de Gesiel 
Isaque Moreira nas modalidades K1 
Rules e Kick Light; de Everaldo Amaro 
nas modalidades Kick Light Master e 
Light Contact; e de Jonas Victor dos 
Santos Ferreira na categoria juvenil da 
Light Contact. O troféu de bronze em 
Carambeí foi conquistado pela equipe 
Ponto 1 de Maringá, ao passo que a 
Higa Team de Foz do Iguaçu terminou na 
quarta colocação.  

O kickboxing de Cascavel 
se destacou na Copa Paraná 
da modalidade, realizada no 
f im de semana em Caram-
beí. A competição contou com 
cerca de 250 atletas de todo 
o Estado e os cascavelenses 
contribuíram para a premiação 
geral final por equipes.

O título de campeão ficou 
com a equipe On Prime, que em 
Cascavel é representada pelo 
Diamond’s Fight Team. O time 
de Rony Belanson teve Maria 
“Sinistrinha” Heloisa como cam-
peã nas modalidades Kick Ligth 
e Point Fight, e como vice-cam-
peã no Light Contact. Já Luana 
Benites e Natan Alves faturaram 

Kickboxing de ouro e prata
 ARQUIVO ATLETAS 

Quatro dias depois de anunciar o ala Claudinho, na semana 
passada, o Cascavel Futsal apresentou ontem novo reforço para 
a temporada 2019. Trata-se do ala Wesley Souza (foto, à 
dir.), mais conhecido como Bichinho. Natural de Jacareí (SP), 
o mais novo reforço volta ao País depois de passar pelo futsal 
do Kuwait. Ele também atuou na Itália e em equipes do Sul do 
Brasil: Floripa (SC), APF (RS) e Toledo. Assim como Clau-
dinho (foto, à esq.), que estava no futsal da Ucrânia, Bichinho 
ainda terá que aguardar a regularização internacional junto à 
CBFS para fazer sua estreia com a camisa Tricolor. Outra boa 
notícia para o técnico Cassiano Klein é que os dois reforços já 
estavam treinando e chegam fisicamente aptos para jogar. 

   É o Bichinho em quadra
C
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a medalha de ouro em suas cate-
gorias nas modalidades em dis-
puta, enquanto Natália Pereira 

foi ouro na Ligth Contact e prata 
na Kick Ligth, e Jeferson Rodri-
gues venceu a Kick Ligth.

   ARQUIVO ATLETAS
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JOGAM HOJE
LIBERTADORES

19h15 Cerro Porteño x San Lorenzo
19h15 Internacional x Nacional
21h30 Boca Juniors x Athletico-PR
21h30 Flamengo x Emelec

SUL-AMERICANA
21h30 Atlético-MG x Botafogo

Furacão na Argentina
O Athletico-PR tem uma dura mis-
são nesta quarta-feira. O Furacão 
enfrenta o Boca Juniors às 21h30 
(de Brasília), em La Bombonera, em 
Buenos Aires (ARG), pelo jogo de 
volta das oitavas de final da Copa 
Libertadores, após perder em casa o 
primeiro jogo por 1 a 0, com direito 
ao desperdício de uma cobrança 
de pênalti aos 49min do segundo 
tempo. Agora, time paranaense pre-
cisa vencer pelo menos pelo placar 
mínimo para levar a disputa da vaga 
aos pênaltis. Vitória com qualquer 
outro placar garante a classificação 
do clube brasileiro. Já o empate 
coloca o Boca nas quartas de final. 

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES

                             Cruzeiro  0(2)x0(4) River Plate*
 Olímpia* ?x? LDU*
 Palmeiras* ?x? Godoy Cruz*
* Na próxima fase

SUL-AMERICANA
 Sporting Cristal* 3x2 Zulia*
 Fluminense* ?x? Peñarol*
* Na próxima fase

      SÉRIE B
 Londrina 3x0 Paraná
 Atlético-GO 4x2 Operário
 B. de Pelotas 0x2 Vila Nova
 Figueirense 1x1 Vitória
 Ponte Preta 0x1 América-MG
 São Bento 1x0 Criciúma
 CRB 2x2 Oeste
 Bragantino ?x? Cuiabá 

Vindo de bons resultados nos últimos jogos, 
o Internacional deixa de lado a classificação 
para a semifinal da Copa do Brasil e a bela 
campanha no Brasileirão, além da vitória no 
jogo de ida das oitavas de final da Liberta-
dores, para se concentrar no duelo de volta 
com os uruguaios do Nacional, às 19h15 
desta quarta-feira no Beira-Rio. “Temos que 
entrar em campo concentrado no jogo. Tirar 
da cabeça que temos a vantagem do empate. 
Isso pode ser prejudicial para nós. Temos que 
fazer nosso jogo e jogar para vencer”, diz o 
volante Patrick (foto). Em campo, o técnico 
Odair Hellmann deve manter a escalação do 
jogo de ida, no Uruguai. A única dúvida está 
entre Zeca ou Bruno na lateral direita. 

Precisando vencer por três gols de 
diferença para se classificar às quar-
tas de final da Copa Libertadores, o 
Flamengo recebe o Emelec nesta quar-
ta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo 
jogo de volta das oitavas de final.

Pressionado após a eliminação 
na Copa do Brasil, o Rubro-Negro 
irá contar com o apoio de sua 

torcida, que esgotou os mais de 55 
mil ingressos colocados à venda.

Em busca de rever ter a der-
rota por 2 a 0 sofrida no Equador, 
o equipe comandada por Jorge 
Jesus entra em campo cheia de 
desfalques. Lesionados, Arras-
caeta, Diego e Everton Ribeiro são 
ausências certas, assim como Léo 

Para golear no Maraca
Duarte, que se transferiu para o 
Milan. Por outro lado, o treinador 
conta com Rafinha e Gabigol, que 
atravessam grande fase.

O 11 inicial de Jesus deve con-
tar com: Diego Alves; Rafinha, 
Rodrigo Caio, Pablo Marí e Renê; 
Willian Arão, Cuéllar e Gerson; 
Gabigol, Bruno Henrique e Lincoln.

 

INTERNACIONAL

AÍLTON SANTOS

O Cascavel Futsal mais uma vez correspondeu com a expectativa da torcida na Liga Nacional e ontem, diante do Minas, 
no Ginásio da Coopavel, virou o placar num jogo complicado e que teve o primeiro tempo encerrado sem gols. Na 
segunda etapa, o fixo Gustavo abriu a contagem para os visitantes com 7min jogados, logo após Rabisco ser expulso e 
deixar a Serpente com um a menos em quadra. O time mineiro, entretanto, teve pouco tempo para comemorar. Aos 
8min jogados o camisa 9 Diego empatou para o Cascavel, para alegria da torcida tricolor, que aos 12min viu Éder virar o 
placar e quase no apito final, no último minuto da partida, comemorar a vitória por 3 a 1 com um gol de Saraiva. Com o 
resultado, a Serpente chegou à quarta colocação da classificação, atrás apenas do líder Corinthians, do segundo colocado 
Carlos Barbosa e do poderoso Magnus. No sábado, o desafio será em Campo Mourão, contra o sexto da classificação.
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