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 Bons de Bola 
Modalidade que ganhou competição própria devido à 

importância dada por alunos-atletas de todo o Estado, o 
futebol dos Jogos Escolares do Paraná começou ontem. Os 
Jogos Bom de Bola seguem até domingo com partidas nos 

Estádios Olímpico e Ninho da Cobra.
 

Comitê vai notificar os
contaminadores de rios
A Secretaria de Agricultura iniciou vistorias em propriedades rurais para identificar e notificar 
quem estiver contaminando os rios de Cascavel. A Sanepar já tem um levantamento de 
áreas em risco, principalmente no Rio Saltinho. A multa pode chegar a R$ 50 milhões,  

de acordo com a gravidade. l Pág. 7
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O amor nos faz viver

Nublado com sol Nublado com solNublado com sol Nublado com sol

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
 Quem se sente amado quer viver e quem não se sente amado, 

dentro de si, mesmo que inconscientemente, tem o desejo de mor-
rer. Quanto mais uma pessoa se sente amada, mais ela quer viver 
e quando ela se sente desprezada, rejeitada, não amada, o desejo 
de viver diminui.

Na Bíblia, a carta de João diz que Deus é amor e quem perma-
nece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Ele é 
a fonte do amor e da vida. Quando abrimos uma garrafa de vinho, 
dela sai vinho e quando abrimos uma garrafa de água, dela sai 
água. Tudo que sai de Deus é amor. O amor é a marca de Deus.

Os seres humanos são frutos do amor. A nossa essência pro-
funda é amor. Fomos pensados, planejados e fabricados pelo amor. 
Assim, em qualquer lugar do mundo os seres humanos se enten-
dem quando se fala a linguagem do amor. 

Nós saímos do amor. Entramos nesse mundo em uma família, 
pai, mãe, irmãos e, imediatamente, percebemos que éramos bem 
vindos, esperados, queridos e desejados. Esse é o caminho mais 
natural, contando as exceções, que nunca serão a regra. Desde o 
momento que fomos concebidos já somos uma pessoa completa, 
embora ainda precisássemos nos desenvolver fisicamente, emo-
cionalmente e espiritualmente. A potencialidade para o desenvol-
vimento já está em nós desde o início. 

O desenvolvimento nos fará perceber o quanto somos queridos 
e amados, ou não. A pessoa, no entanto, estará marcada pela 
quantidade de amor que recebeu, especialmente no início da vida. 
Se fomos amados, lançamos nossas raízes numa terra boa e nos 
desenvolveremos a partir das nossas raízes. Ao contrário, quem foi 
rejeitado pode ir levando consigo as marcas da rejeição, embora 
muito frequentemente, inconscientes para si mesmo. 

O amor faz a diferença. Quem se sente muito amado se ama 
e sente gosto de viver. A rejeição diminui a vida e o gosto de viver. 
Por isso, façamos a vida acontecer. Amemos! Cultivemos em nós 
o contato com a Fonte do Amor, Deus, que renova todas as coisas, 
nos fortalece para enfrentar a vida e nos oferece sentido e verdade. 

Comandante 
da Lava Jato, 

o procura-
dor Deltan 
Dallagnol 
usou o Twitter pra 

desabafar sobre a série 
de diálogos que lhe são 
atribuídos e que podem 

lhe custar o cargo.
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“Nunca ninguém disse que 
seria fácil enfrentar podero-
sos. Ninguém nunca disse 

que não existiriam reações. 
Pelo contrário, o que a gente vê na his-
tória do mundo é que (...) a corrupção 
reage. Em determinados momentos, 

tivemos a expectativa de que a Justiça 
poderia se impor e poderia dobrar o 

sistema de corrupção. Esse sistema foi 
dobrado, mas não foi quebrado”.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Puxadinho do Paço
Deu o que falar o ato administrativo do Paço Municipal 

realizado na Câmara de Vereadores ontem de manhã, pouco 
tempo antes da sessão ordinária, para liberação de verbas para 

a Educação. Em plenário, Fernando Hallberg (PDT) atribuiu a 
ação a uma “precipitada campanha política” e chamou o ato de 

“palhaçada”. Foi o suficiente para iniciar uma confusão geral, 
com pedidos de ordem do vereador líder de Governo, Romulo 
Quintino (PSL), e de Josué de Souza (PTC). O presidente Alécio 

Espínola (PSC) engrossou o tom e pediu que fossem cortados os 
microfones até que a discussão parasse, ainda puxou a orelha 

de Hallberg: “Pare de fanfarra, vereador!”

Empate
Pesquisa contratada pelo Sindicato dos Trabalhadores em 

Empresa Públicas de Cascavel ouviu a opinião dos cascavelenses 
sobre a extinção da Cettrans: 51% são favoráveis e 49% 

contrários. A pesquisa da VoxData ouviu 479 pessoas em todas 
as regiões da cidade nos dias 5, 6 e 7 de agosto. A margem de 

erro é de 3 pontos para mais ou para menos

Passados dois meses do 
envio da proposta pelo Paço 
Municipal, a Comissão de 
Segurança e Trânsito emitiu 
parecer contrário à extinção 
da Cettrans (Companhia de 
Engenharia de Transporte e 
Trânsito) de Cascavel. Agora, o 
assunto vai para o plenário. 

Devido à pressa do 
Executivo municipal, o pre-
sidente da Câmara, Alécio 
Espínola (PSC), convocou 
duas sessões extraordiná-
rias para deliberar o projeto, 
que também prevê a cria-
ção da Transitar (Autarquia 
Municipal de Mobilidade, 
Trânsito e Cidadania) para a 
tarde desta terça-feira, logo 
após a sessão ordinária, 
que começa às 14h.

Em decisão unânime, a 
Comissão de Segurança e 
Trânsito - composta pelos 
vereadores Sebast ião 
Madril (PMB), Pedro Sam-
paio (PSDB) e Fernando 
Hallberg (PDT) - sugere 
ações a serem adotadas 
no lugar da extinção: demi-
tir todos os funcionários 
aposentados ocupantes de 
cargos, criar um programa 
de demissão voluntária 
e colocar em extinção o 
cargo de agente de trânsito 
para que o guarda munici-
pal assuma essa função.

O fator que mais pesa 
na decisão está relacionado 
ao vínculo dos servidores. 
“Para extinguir a Cettrans 
de forma abrupta é pre-
ciso extinguir os cargos, 
gerando gastos absurdos 
e uma prestação precária 
ou insuficiente dos servi-
ços de fiscalização e geren-
ciamento do trânsito”, diz o 
relator Pedro Sampaio.

A estimativa é de que o 
custo para alteração seja de 
até R$ 40 milhões. 

Os vereadores constata-
ram uma possibilidade de 

Recado dado!
Para o vereador Olavo 
Santos (PHS), tal situação 
demonstra que a Câmara 
teria se tornou um “anexo 
do Executivo” e isso seria 
uma forma de mostrar 
que os aliados têm maior 
visibilidade em desfavor 
dos demais: “A campanha 
política está travada. Essa é 
uma mensagem direta aos 
vereadores, mas tem pessoas 
que não se vendem”.

Defesa armada
Com argumentos prontos 
e bem alinhados, Quintino 
também se posicionou sobre 
a ida do prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) até a Câmara. 
Para ele, a ação é uma 
“ação de humildade”, pois 
mostra que Paranhos teria 
“reconhecido o trabalho dos 
representantes da população 
ao descer do terceiro piso 
[do prédio da prefeitura]”.

Desavenças
Após processar o 
ex-prefeito Edgar Bueno 
(PDT) em R$ 30 mil por 
danos morais devido a 
declarações disparadas 
em redes sociais, ontem, 
na Câmara, Paranhos fez 
questão de recordar a 

desavença midiática do 
ex e a direção da Escola 
Municipal Gladis Tibola. 
Paranhos disse que “a escola 
teve praticamente os direitos 
políticos cassados” pela 
antiga administração. A obra 
da nova estrutura segue em 
ritmo acelerado, com 50% dos 
serviços executados na área 
retomada pela prefeitura após 
processo na Justiça. O local 
era usado irregularmente  
pela Transpaula.

Em andamento
A LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) está prestes 
de ser finalizada pelo 
Município. No entanto, 
novos concursos para criação 
de cargos estão previstos e 
já foram assegurados por 
Paranhos. Cascavel terá 
professores formados em 
Educação Física na rede 
municipal, uma lei antiga até 
hoje não cumprida.

Será que sobra?
O Paço espera uma sobra 
de mais de R$ 8 milhões 
do Legislativo para que 
possam ser usados em obras 
e outros projetos. A cada 
evento, Paranhos pressiona 
o presidente Alécio para que 
recurso nem saia do cofre  
do Executivo.

Comissão sugere demissão
voluntária na Cettrans 

extinção por meio de dois 
cadastros jurídicos simultâ-
neos - autarquia e empresa -, no 
entanto, isso “cria um gasto 
alto para o processo, além de 
insegurança jurídica”. 

Em Curit iba há um 
modelo de coexistência de 
duas empresas, onde se 
optou por uma transição: 
a Urbs extinguiu parte da 
estrutura e repassou servi-
dores para a Setran (Secre-
taria Municipal de Trânsito). 
“A Urbs ainda não se dis-
solveu, ocorre na medida 
em que há aposentadorias, 
podendo levar décadas”. 

A Comissão diz ainda 
que o TCE demonstra ser 
contrário a essa transposição 
de cargos de celetistas para 
estatutários, parecer igual do 
Ministério Público de Contas.

Na Comissão de Traba-
lho e Administração Pes-
soal, Paulo Porto (PCdoB) 
foi voto vencido. Ele foi con-
tra a rescisão de contratos 
de trabalho com servidores 
e o parecer foi favorável. A 
Comissão de Constituição e 
Justiça deu parecer favorá-
vel à extinção. Ela constatou 
que há 230 servidores na 
Cettrans - todos concursa-
dos - e considera que isso 
propicia “preocupação com 
o destino dos servidores”.

Pelo relatório, há inte-
resse da administração na 
manutenção dos emprega-
dos. Há ainda 28 aprova-
dos em concurso aguar-
dando a convocação. 

Os vereadores aler tam 
para o impacto social da 
demissão - sendo 230 
famílias dependentes dos 
salários - e o custo das 
rescisões trabalhistas. A 
sugestão do grupo é ten-
tar um acordo na Justiça 
do Trabalho. 
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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• PESCA ESPORTIVA
• IATISMO
• CANOA HAVAIANA
• BODYBOARDING
• STAND UP PADDLE
• WAKEBOARD
• CANOAGEM• CANOAGEM
• TRIATHLON • SURF
• PARAQUEDISMO
• PARAPENTE • BALONISMO
• BEACH TENNIS
• VÔLEI DE PRAIA • BMX
• JIPE • MOUNTAIN BIKE
• FUTEVÔLEI • BEACH SOCCER• FUTEVÔLEI • BEACH SOCCER
• CICLOTURISMO • RALLY
• CORRIDA DE RUA • SKATE
• RUGBY • SLACKLINE
• CORRIDA DE AVENTURA
• ESCALADA • CROSS COUNTRY 
• HANDBEACH

J O G O S A V E N T U R A E N A T U R E Z A . C O M
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Ivan Possamai Junior 
ª 03 de maio de 1977
V 04 de agosto de 2019 
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Despedida

 Desde criança, Ivan Possamai 
Junior falava sobre seu grande sonho: 
ser piloto de corrida. Fábio Possamai 
conta que o irmão era apaixonado por 
carros e corridas e que suas brinca-
deiras de infância prediletas sempre 
envolviam a velocidade. 

O sonho do cascavelense cres-
ceu quando, aos 11 anos de idade, 
viu Ayrton Senna ser campeão mun-
dial de Fórmula 1, em 1988. A par-
tir de então, Ivan tinha em Ayrton 

Apaixonado por velocidade
sua grande inspiração.

E, conforme Senna colecionava 
títulos, crescia em Ivan a vontade 
de fazer o mesmo e de se tornar 
um grande piloto. Não sabia ele 
que teriam tanta coisa em comum.

De acordo com Fábio, o irmão com-
prou o primeiro carro de arrancada em 
2009, podendo então tornar o sonho 
realidade: “Foi então que ele pôde 
fazer aquilo pelo que era apaixonado. 
Ele começou a participar de grandes 
campeonatos, como o Regional, o Para-
naense, o Gaúcho e o Brasileiro...” 

 Viver perto 
dos limites

Ivan Possamai será lem-
brado como uma pessoa 

intensa: “Ele era apaixonado 
pela vida, vivia intensamente, 

sempre muito próximo dos limi-
tes... ele sabia dosar o humor 

sarcástico e inteligente”, conta 
o irmão Fábio Possamai.

Segundo ele, são muitas as 
lembranças boas que guarda 

com o irmão, mas faz questão 
de citar uma, em especial: 

uma viagem para a Itália 
quando visitaram as origens 

da família Possamai.

Assim como seu ídolo Ayrton Senna, 
foi nas pistas que Ivan Possamai Junior 
se despediu da vida. Ele estava em 
Chapecó (SC), onde disputava a terceira 
etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de 
Arrancada, quando sofreu um acidente. O 
carro que pilotava não freou nem acionou 
os dispositivos de segurança para parar 
e o veículo colidiu violentamente contra 
um poste, no fim da pista. As causas do 
acidente estão sendo investigadas. Ivan 
morreu na hora. O piloto deixa os filhos 
Bernardo e Helena, a mãe Geneci, o pai 
Ivan e o irmão Fábio. 

FAMÍLIA Possamai reunida
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Modalidade: Pregão Eletrônico nº 01/2019 - SRP – Tipo menor preço.
Objeto – Registro de preços para eventual aquisição de material para instrução militar, 
destinado a atender às necessidades desta UG.
Data para cadastramento das propostas–Até 27/agosto/2019 às 09:29 horas
Data da abertura – 27/agosto/2019 às 09h30min horas (Horário de Brasília-DF).
COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - SALC
Rua Rio de Janeiro-229, Centro, Cascavel-PR-Tel 45-3225-1022 Ramal:6530
EDITAIS – Através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA MINISTÉRIO DA 

DEFESA Trechos
Esses 25 km atendem moradores das 
estradas rurais Caça e Pesca - Distrito 
Espigão Azul; Castelo Branco/Balan-
ças Capital - Distrito de Juvinópolis; 
Rio das Flores - Distrito de Juvinópo-
lis; Estrada Cavichioni x Rio do Oeste 
- Distrito de Rio do Salto; Estrada 
Nenevê - Distrito de São João do 
Oeste; Estrada Rio Bonito - Distrito 
de São João do Oeste; Estrada Bar-
zoto - Distrito de São João do Oeste e 
Estrada Colônia Esperança x Sapucaia 
- Distrito de São João do Oeste. 

Comitê Gestor vai notificar 
possíveis contaminadores 
Criado em abril por meio do 

Decreto 14.743, o CCGPA (Comitê 
Gestor de Proteção das Águas) vol-
tou a se reunir ontem à tarde (12) 
na Prefeitura de Cascavel para dar 
início a uma fase de trabalhos téc-
nicos, após concluído o Mutirão de 
Limpeza na cidade. 

Nesse encontro, foram indica-
dos os representantes de cada 
órgão que integra o Comitê para 
que ele seja formalizado com a 
publicação de uma por taria de 
atuação, respaldando o trabalho da 
equipe, que conta com dois órgãos 
com poder fiscalizador e de emis-
são de auto de infração, ou seja, 
a Secretaria de Meio Ambiente e o 
IAP (Instituto Ambiental do Paraná).

Com mais esse passo, o comitê, 
que é formado por representantes 
das Secretarias de Agricultura, de 
Saúde e de Meio Ambiente, do IAP, 

Crimes ambientais
O Comitê atuará com base na Lei Federal 9.605, a qual estabelece os crimes 

ambientais. As multas por esse tipo de crime variam de R$ 500 a R$ 50 milhões, de 
acordo com a gravidade. “Vamos notificar e dar prazo para regularizar e, caso isso 
não ocorra, aplicaremos multa e um novo prazo para adequação, e, nesse caso, a 

multa pode ser em dobro. Caso o cidadão seja infracionado, pode ainda responder 
inquérito civil criminal, com reclusão de dois a seis meses ou pena alternativa”, 

detalhou o gestor ambiental José Luiz Ferreira, diretor do Departamento de Licen-
ciamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente.

do Instituto Emater e da Sanepar, 
passará a atuar com ações prá-
ticas, podendo ir a campo para 
identificar as áreas que precisam 
de correção, visando à garantia da 
potabilidade da água que chega à 
população de toda a cidade.

A Sanepar informou durante o 
encontro que realizou, desde abril 
até agora, um levantamento prévio 
de áreas frágeis que possivelmente 
possam estar contribuindo com a con-
taminação dos rios, principalmente no 
Rio Saltinho. Igualmente, a Secretaria 
de Agricultura também iniciou vistorias 
em propriedades rurais.

O Comitê vai oficiar a companhia 
para que apresente, em reunião na 
próxima segunda-feira (19), às 14h, 
esse levantamento. A partir desses 
dados serão definidas as visitas in 
loco nas propriedades, as vistorias 
e as notificações dos proprietários 

para que cada situação seja regu-
larizada, de acordo com o que foi 
constatado em cada realidade.

São casos de pocilgas, estreba-
rias, áreas de pasto muito próximas 
a rios, fossas negras, entre outros, 
que apresentam possibilidade de 
contaminação de mananciais.

 
Estradas rurais
O prefeito Leonaldo Paranhos e 
o secretário de Agricultura, Nei 
Haveroth, assinam nesta quarta-feira 
(14), às 8h30, no auditório do Paço 
Municipal, a ordem de serviço para 
início dos primeiros 25 quilômetros 
de asfalto no interior do Município. 
A execução das obras de adequa-
ção e de pavimentação asfáltica faz 
parte do convênio entre o Município 
de Cascavel e a Itaipu Binacional, 
que totaliza R$ 26.619.297,10 em 
andamento, com diversos trechos de 
estradas em adequação e cascalha-
mento, adequação e calçamento polié-
drico, adequação e pavimentação asfál-
tica e também obras complementares 
da Rota de Cicloturismo no Município. 
O contrato que será assinado com as 
duas empresas que venceram lotes da 
licitação - a Pavimentação e Terraple-
nagens Schimitt Ltda e a Construrayzer 
Construtora e Obras Ltda - prevê a 
execução de 25.248 metros de adequa-
ção e pavimentação asfáltica em oito 
trechos de estradas rurais, totalizando 
R$ 9.770.801,21, sendo  
R$ 2.845.910,16 por meio do convênio 
com a Itaipu Binacional.
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Fabiana lhe aplicou um golpe e jura vingança. 
Lyris e Rael ficam juntos. Chico arma uma luta 
entre Rock e Paixão. Chiclete promete contar 
sobre sua vida para Vivi. Zé Hélio engana Kim 
para ajudar Téo a descobrir os segredos de 
Jô. Márcio informa a Maria que ela não tem 
como pagar seu empréstimo. Otávio desconfia 
que Agno tenha usado Fabiana. Jô sugere que 
Maria passe a fábrica para seu nome. Maria 
da Paz pede ajuda a Antero sobre a simulação 
da negociação com Jô. Jô assina o contrato 
da fábrica de bolos.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Débora conta para Ruth que Glória está 

doente e não tem mais condições de presidir 
o CLA. Branca avisa Verônica que está dei-
xando o CLP e irá retornar ao CLA. Nancy 
recebe uma ligação anônima dizendo que 
Waldisney é um criminoso. Luisa descobre 
que Pendleton inscreveu Poliana no Clube de 
Férias. Glória expulsa Débora do CLA. Bento 
não aparece para a apresentação do musical 
de seu grupo e Poliana, João, Luigi e Kessya 
se apresentam sem ele. O Clube MaGaBeLo 
pede a ajuda de Jeff para acessar o histórico 
escolar de Pendleton. Pendleton pressiona 
Waldisney para falar quem é a outra pessoa 
que está desviando dinheiro da O11O.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Flavia conta ao pastor que seu tio, o 

padre, gostou da peça. Mateus pede para que 
Omar fale com Joel para devolver o emprego 
de seu pai. Omar humilha Mateus na frente 
de todos e Sabrina chora, comovida pela mal-
dade. Meire consegue chegar ao apartamento 
de Alicia com muita dificuldade. Priscila escuta 
Isabela, que na verdade é Manuela, dizer o 
nome de Marina para os cúmplices.

TOPÍSSIMA 
Sophia recorre a Clementina (Claudia 

Mello) para tomar conta de Andrea para ela 
dormir. Na DP, Taylor (Emilio Orciollo Netto) 
diz que vai deletar Pedro. Paulo Roberto (Flo-
riano Peixoto) descobre o namoro de Rafael e 
Gabriela e fica espantado. Nas avenidas, Vitor 
pergunta se podem lhe dar dinheiro. Aos alu-
nos do albergue, Dagoberto sugere algo. Ao 
descobrir que Andrea e Sophia estão juntas, 
Lara (Cristiana Oliveira) se espanta.
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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- EDSON BATISTA DE CASTRO E LUCIANE APARECIDA SAVI
2- CRISTIANO JULIO MICHEL E ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA
3- GUSTAVO HENRYQUE FONSECA DASSIE E EUGÊNIA GOMES DE SÁ FREIRE
4- FERNANDO APARECIDO DE ARAUJO E ELISANI RAMOS PEREIRA
5- MARINO AVILA JUNIOR E JOELMA DOS SANTOS CARVALHO
6- PETER SCHIRMER E DANIELI MICHELON DO VALLE
7- RODRIGO MANICA DE ALMEIDA E DANIELLE DE TONI
8- ROGER KOJI SARUHASHI E TAMARA GIRELLI MARAN
9- WILYAN MATEUS TONIAL E BRUNA FRANCO LEITE BRITO
10- ADRIANO HENRIQUE NOGARA E LAHRA BENTO DOS SANTOS
11- RODRIGO MARTINS E EMELLY LUDWIG 

ÓRFÃOS DA TERRA 
Gabriel garante a Dalila que a denúncia 

contra Almeidinha será feita. Helena chega 
ao passeio, e Missade se irrita. Abner e Latifa 
sofrem longe um do outro. Eva fica triste ao 
descobrir que Omar foi embora. Ester pede 
que Latifa volte para sua casa para ficar 
com Abner. O delegado comunica a Tomás a 
denúncia feita contra Almeidinha. Elias discute 
com Helena na frente de todos, e Missade 
o repreende. Faruq e Muna falam sobre sua 
primeira noite juntos. Hussein se aproxima de 
Helena. Todos contemplam a vista da natu-
reza no passeio com Péricles. Cibele sente 
a presença de Davi, e Benjamin e Martin se 
preocupam. Camila se machuca e Valéria a 
ajuda. Souza encontra as drogas plantadas 
por Gabriel e dá voz de prisão a Almeidinha.

BOM SUCESSO 
Gabriel garante a Dalila que a denúncia 

contra Almeidinha será feita. Helena chega 
ao passeio, e Missade se irrita. Abner e Latifa 
sofrem longe um do outro. Eva fica triste ao 
descobrir que Omar foi embora. Ester pede 
que Latifa volte para sua casa para ficar 
com Abner. O delegado comunica a Tomás a 
denúncia feita contra Almeidinha. Elias discute 
com Helena na frente de todos, e Missade o 
repreende. Faruq e Muna falam sobre sua pri-
meira noite juntos. Hussein se aproxima de 
Helena. Todos contemplam a vista da natu-
reza no passeio com Péricles. Cibele sente 
a presença de Davi, e Benjamin e Martin se 
preocupam. Camila se machuca e Valéria a 
ajuda. Souza encontra as drogas plantadas 
por Gabriel e dá voz de prisão a Almeidinha.

A DONA DO PEDAÇO 
Jô volta para casa e Evelina desconfia. 

Maria da Paz e Amadeu falam sobre seus 
sentimentos. Rock afirma a Téo que Jô mente 
para ele. Camilo investiga a morte de Lucas. 
Jô finge apoiar Maria. Agno descobre que 
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Na aparente calma da vida cotidiana você 
vai se deparar com situações que abrem as 
portas a um plano superior. Sua distração 
pode lhe custar alguns erros, então você deve 
desacelerar.

Você vai parecer mais profundo para as pessoas 
que o cercam, o que é a chave para seu sucesso 
hoje. Você está muito preocupado com os outros, 
dê-se uma pausa. É verdade que você não sabe 
quais são os seus limites, por isso deve descansar.

Não se force a adotar um papel que é errado 
para você. Sua autenticidade é o seu melhor 
trunfo. Você economiza a sua energia para um 
bom efeito e seria uma boa ideia se livrar do 
estresse fazendo exercício físico.

Seus esforços vão fazer um bom progresso 
hoje, mas não haverá descanso para você! 
Você ainda tem energia suficiente para ficar 
bravo e isso é um bom sinal, mas não deixe 
que o estresse tome conta de você.

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua 
vida no mês que vem. É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-estar interior se benefi-
ciará se você se concentrar mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida diária melhorará.

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!

Você vai encontrar algumas soluções para alguns 
problemas do cotidiano e isso vai tornar a vida 
muito mais simples. Você poderia fazer um trei-
namento de resistência para conseguir ter mais 
equilíbrio. Leve as coisas um passo de cada vez.

Você é visto muito favoravelmente pelas 
pessoas que o rodeiam, então aproveite isso 
ao máximo. Tenha especial cuidado para 
não comer demais. Você precisa desabafar 
fisicamente.

Há boas notícias se aproximando de você e 
você colhe o que plantou entre aqueles que 
o rodeiam. Você está se sentindo agora mais 
apto e pronto para se concentrar no que é 
importante.  

Sua crença em suas próprias ideias faz com que 
você seja teimoso, mas no caminho certo! Isto o 
levará a algumas discussões interessantes. Os 
comentários que você está empreendendo são um 
sinal positivo, mas isso cansa mais do que você 
imagina

Você saberá compreender os problemas das 
pessoas ao seu redor. Tente não ser muito duro 
no conselho que oferece. Você é mais capaz 
de controlar a sua sensibilidade e receberá um 
impulso de energia. 

Hoje será um dia cheio de conselhos e 
você chegará a um novo nível de maturi-
dade. Você tem escondido seu cansaço, 
mas precisa pensar em recuperar o sono 
perdido.
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BANCO 33

DEA
DINOSSAURO

SORTFMA
TRABALHAR
RARBIOS
IJETBC
TOPOLOGIA

BOBOESCOL
FNACLO

BENEFICIOS
DAIMUSGO
EMDELI
ROMANTICO
AROTRAD

ELETROLISE

Área em
que se
localiza
Brasília

Parenta 
advinda do
casamen-
to do filho

Ação do 
religioso
antes da
refeição 

Casa co-
mercial

ou
industrial 

Remo, 
em inglês

Tom Ford,
estilista
dos EUA

Estado de
Pinheiro e
Imperatriz

(sigla)

Os alimen-
tos sem 
conser-
vantes

Corpo (?):
liga os he-
misférios
cerebrais

Beth
Carvalho,
sambista
carioca

O setor
mais 

culto da
sociedade 

(?) de
camarão,

prato
brasileiro

Tenha
relações

amorosas
(com)

Auxílios 
pagos pela
Previdên-
cia Social

Cobertura
vegetal de
paredes
úmidas

Palmeira
silvestre
nativa do

Brasil

"(?) à Ale-
gria", hino
da União
Europeia 

(?)-pro-
nóbis,

planta es-
pinhosa

Bactérias ou vírus
utilizados como
recursos bélicos 

Angustiados

Dificulda-
de do va-
gabundo

Extensão de
arquivos
compac-

tados
Técnica

de repre-
sentação 
gráfica das
formas de 
um terreno

Reação
química

provocada
por

corrente
elétrica

De + aí
"O Último

(?)",
sucesso
de Lulu
Santos

Jato, em inglês
Equino como o

Shetland, de origem
escocesa

"Yes we (?)", frase
de Barack Obama

Culto, em
inglês

Pão de 
(?), bolo

Delegacia
(abrev.)
Palavra, 

em francês

Radiano
(símbolo)

Linha
(abrev.)

Réptil que 
não coexis-
tiu com o
homem

Senhor
(red.)

3/can — jet — mot — oar. 4/cult.
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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 
20 
02 
03 
25

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A Prefeitura de Cascavel enviou 
ontem (12) à Câmara de Vereado-
res o projeto de lei para a doação 
do terreno destinado à Construção 
da Apac (Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados) para 
o Estado. A área foi destinada em 
modalidade de sessão de uso, 
mas, para que os R$ 10 milhões - 
já liberados pelo Fundo Penitenciário 
Nacional para a construção da uni-
dade - sejam transferidos ao Estado, 
é necessária a transferência oficial. 

A expectativa em relação à 
aprovação é grande, já que é o 
único quesito que põe em risco 

Apac: Enviado projeto 
para doação de terreno

a garantia da verba, que já havia 
sido liberada outras três vezes e 
perdida por questões burocráticas. 

De acordo com a coordenadora 
do projeto Apac em Cascavel, a 
juíza Cláudia Spinassi, o prazo final 
para a formalização a tempo de 
garantir os R$ 10 milhões é setem-
bro. O terreno fica na BR-369, na 
saída para Corbélia, e tem 48 mil 

metros quadrados.
Parte dos projetos complemen-

tares da unidade já foi aprovada e 
está sendo finalizada. A licitação 
da construção deve ser feita pelo 
governo do Estado. A unidade da 
Apac em Cascavel terá capacidade 
para 250 detentos.  

n Reportagem: Cláudia Neis

Acusado de 
esfaquear jovem em 

2013 vai a júri
Vai a júri popular hoje, no Fórum Esta-
dual de Cascavel, Luiz Carlos Giasson, 
acusado da tentativa de homicídio de 

Marcos Wikoski de Oliveira. O crime foi 
registrado na madrugada do dia 9 de 

janeiro de 2013, no Bairro Universitário, 
em Cascavel. Luiz Carlos teria esfa-

queado Marcos que, apesar dos feri-
mentos graves, sobreviveu. Luiz Carlos 
responde ao processo em liberdade. 

DH busca autor de 
tentativa de homicídio 
A Delegacia de Homicídios de Cascavel 

busca o autor dos disparos que atin-
giram Reinaldo Aparecido da Silva de 

Oliveira, 26 anos, na noite de domingo 
(11), no Bairro Morumbi, em Cascavel 

Um dos tiros atingiu o rosto de Rei-
naldo, que foi encaminhado ao HU.  

Testemunhas disseram que o atirador 
estava em um carro branco. Qualquer 
informação sobre o suspeito pode ser 

repassada de forma anônima pelos 
telefones 190 e 197.  

 Central facilita acesso à carteirinha de visita
Uma parceria entre o Depen (Departamento Penitenciário do Paraná) e o Conselho 
da Comunidade de Cascavel garante aos familiares dos detentos um local específico 
para a confecção de documento que autoriza a visita nas penitenciárias. A sala fica 
na Rua Afonso Pena, 2.831, no Centro de Cascavel. O espaço foi inaugurado ontem 
(12). Antes as famílias precisavam ir até as penitenciárias para conseguir a carteiri-

nha de visita.  O atendimento no novo endereço ocorre de segunda a sexta-feira, do 
meio-dia às 17h30.  

 Motociclista é 
arremessado e fica 
em estado grave
Douglas Vicente Macedo, 

25 anos, teve ferimentos 
graves em um acidente na 

tarde de ontem (12) na 
esquina das Ruas Rio da 
Paz e Colonização, no Jar-

dim Nova Cidade, região sul 
de Cascavel. 

Douglas estava de moto-
cicleta e seguia pela Rua 
Rio da Paz quando colidiu 

no carro que transitava pela 
Rua da Colonização. Com 

o impacto, ele foi arremes-
sado 20 metros distante. 
Douglas foi encaminhado 
à UPA (Unidade de Pronto-
-Atendimento) Veneza. No 
carro ninguém se feriu.   



13HOJE NEWSCASCAVEL, 13 DE AGOSTO DE 2019



14 ESPORTE HOJE NEWS, 13 DE AGOSTO DE 2019

A fase final da 66ª edição dos 
Jeps (Jogos Escolares do Paraná) 
para estudantes de 15 a 17 anos foi 
encerrada no fim de semana, em Foz 
do Iguaçu. A competição definiu os 
representantes do Paraná nos Jogos 
Escolares da Juventude, organizados 
pelo Comitê Olímpico do Brasil e 
marcados para ocorrer de 16 a 30 
de novembro em Blumenau (SC). No 
último dia de disputas na Terra das 
Cataratas, teve atletas cascavelen-
ses se destacando.

Na ginástica rítmica, das 24 atle-
tas que participaram das classifica-
tórias, dez disputaram a final nos 
aparelhos maça e bola. E dentre as 
finalistas, estavam duas cascavelen-
ses, que fizeram dobradinha de ouro 
e prata nos dois aparelhos.

Na bola, o primeiro lugar ficou 
com a bicampeã dos Jogos Escola-
res da Juventude (etapa nacional) 
Kauany Zanettin Paes (foto), de 
15 anos e que agora representa o 
Colégio Estadual Castelo Branco, 
da cidade de Toledo. O segundo 
lugar foi conquistado por Samara 
Sibin, de 17 anos e representante 
do Colégio Expressão/Cascavel. 
Já na maça as cascavelenses 
inver teram a posição no pódio. 
Samara Sibin (foto) ficou com o 
ouro e Kauany Zanettin Paes com 
a medalha de prata. 

Modalidade que ganhou uma com-
petição própria devida à importância 
dada por alunos-atletas de todo o 
Estado, principalmente os meninos, o 
futebol dos Jogos Escolares do Paraná 
começou ontem para os jovens joga-
dores matriculados nas instituições de 
ensino de Cascavel. Os Jogos Bom de 
Bola seguem até domingo com parti-
das nos estádios Olímpico e Theodoro 
Colombelli (Ninho da Cobra).

São cerca de 340 alunos-atletas 

Bons de bola mostram talento
no Olímpico e no Ninho da Cobra

de 12 a 17 anos de idade na dis-
puta, representando 15 institui-
ções de ensino (três particulares 
e 12 públicas). No naipe mascu-
lino, são 20 equipes participantes, 
sendo 12 na categoria A (15 a 17 
anos) e 8 na B (12 a 14 anos).

No feminino, são apenas duas 
equipes, uma em cada categoria. 
Ambas representam o Colégio Esta-
dual Marilis Faria Pirotelli, que, com 
isso, já estão garantidas na fase 

regional da competição, sem pre-
cisar competir na fase municipal.

Ontem, no primeiro dia de compe-
tição, destaque para as equipes do 
Colégio Marista. O time A goleou o do 
Colégio Estadual Jardim Santa Cruz 
por 4 a 1 e o B goleou o do Colégio 
Estadual do Campo São João por 5 
a 1. Hoje, as partidas pela competi-
ção estão marcadas para as 9h, às 
10h15, às 14h e às 15h15, tanto no 
Olímpico quanto no Ninho da Cobra.

 

Despedida e estreia
Em seu último ano nas disputas nos Jogos Escolares - devido à idade ela com-
petirá na categoria adulta a partir do ano que vem -, Samara Sibin sonha 
com conquistas maiores no esporte. “Já tenho 17 anos e agora vou para 

a categoria adulta. O objetivo é continuar treinando e levar a experiência 
que adquiri nos Escolares para as outras competições”, destacou ela, que 

sonha em fazer parte da equipe principal da seleção brasileira. Já para 
Kauany as disputas em Foz marcaram a estreia na categoria de 15 a 17 

anos nos Jeps. Ainda assim, ela pensa mesmo é na fase nacional da com-
petição: “Quero representar bem meu estado, e sempre deixar o nome do 

Paraná em primeiro lugar nas competições de nível nacional”.

Dobradinha na GR dos Jogos Escolares
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 Ceará 4x1 Chapecoense
 São Paulo 3x2 Santos
 Flamengo 3x1 Grêmio
 Atlético-MG 2x1 Fluminense
 Internacional 0x0 Corinthians
 Palmeiras 2x2 Bahia
 Botafogo 2x1 Athletico-PR
 Avaí 2x2 Cruzeiro
 Goiás 0x1 Vasco

        ONTEM
  CSA x Fortaleza

14ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 32 14 10 2 2 25 12 13
2º Palmeiras 29 14 8 5 1 23 9 14
3º Flamengo 27 14 8 3 3 28 17 11
4º Atlético-MG 27 14 8 3 3 22 15 7
5º São Paulo 24 13 6 6 1 18 9 9
6º Corinthians 24 14 6 6 2 15 8 7
7º Botafogo 22 14 7 1 6 14 13 1
8º Internacional 21 14 6 3 5 16 12 4
9º Ceará 20 14 6 2 6 19 13 6
10º Bahia 20 14 5 5 4 16 14 2
11º Athletico-PR 19 13 6 1 6 21 14 7
12º Goiás 17 14 5 2 7 13 23 -10
13º Grêmio 17 14 4 5 5 17 19 -2
14º Vasco 17 14 4 5 5 13 18 -5
15º Fortaleza 14 13 4 2 7 14 20 -6
16º Fluminense 12 14 3 3 8 19 24 -5
17º Cruzeiro 11 14 2 5 7 11 22 -11
18º Chapecoense 10 14 2 4 8 15 27 -12
19º CSA 8 13 1 5 7 3 20 -17
20º Avaí 6 14 0 6 8 7 20 -13

SÉRIE A

  SÁBADO
17h Fortaleza x Internacional
17h Corinthians x Botafogo
19h Vasco x Flamengo
19h Athletico-PR x Atlético-MG
21h Grêmio x Palmeiras

     DOMINGO
16h Cruzeiro x Santos
16h São Paulo x Ceará
16h Fluminense x CSA
16h Bahia x Goiás
19h Chapecoense x Avaí

15ª RODADA

15ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 28 15 8 4 3 19 8 11
2º Coritiba 26 15 7 5 3 21 14 7
3º Atlético-GO 25 15 7 4 4 19 14 5
4º Londrina 24 15 7 3 5 20 17 3
5º Botafogo-SP 24 15 7 3 5 18 15 3
6º CRB 23 15 7 2 6 18 15 3
7º Ponte Preta 23 15 6 5 4 18 14 4
8º Cuiabá 23 15 6 5 4 17 16 1
9º Paraná 23 15 6 5 4 13 15 -2
10º Sport 23 15 5 8 2 18 14 4
11º Operário 21 15 6 3 6 15 16 -1
12º Figueirense 20 15 4 8 3 13 11 2
13º B. de Pelotas 18 15 5 3 7 11 15 -4
14º Oeste 18 15 3 9 3 15 12 3
15º Criciúma 16 15 4 4 7 10 16 -6
16º Vila Nova 15 15 3 6 6 9 13 -4
17º Vitória 14 15 4 2 9 16 26 -10
18º América-MG 14 15 3 5 7 12 19 -7
19º São Bento 13 15 3 4 8 16 22 -6
20º Guarani 13 15 3 4 8 9 15 -6

SÉRIE B

 Atlético-GO 0x1 CRB
 América-MG 4x3 Londrina
 Oeste 1x1 B. de Pelotas
 Operário 1x0 Vila Nova
 Bragantino 0x0 Botafogo-SP
 Coritiba 2x0 Figueirense
 Vitória 2x0 Paraná
 Cuiabá 3x2 São Bento
 Ponte Preta 1x0 Guarani
 Criciúma 1x0 Sport

16ª RODADA
ONTEM

 Bragantino x Operário
   HOJE

19h15 Atlético-GO x Oeste
21h30 Coritiba x B. de Pelotas

    QUINTA-FEIRA
21h30 Figueirense x Ponte Preta

   SEXTA-FEIRA
19h15 Londrina x Criciúma
21h30 Guarani x Vila Nova

    SÁBADO
11h São Bento x Paraná
16h30 Sport x Botafogo-SP
19h América-MG x Cuiabá

   DOMINGO
16h CRB x Vitória

Ceni chega à Raposa
Anunciado como novo técnico 

do Cruzeiro no último domingo 
(11), Rogério Ceni começa efeti-
vamente seu trabalho na Toca da 
Raposa nesta terça-feira (12). Ele, 
que sequer comandou o Fortaleza 
na noite de ontem, contra o CSA, no 
encerramento da 15ª rodada do Bra-
sileirão, desembarcará hoje em Belo 
Horizonte para assinar contrato até 
dezembro de 2020 e ser apresen-
tado em entrevista coletiva.

Rogério Ceni chegará à Raposa 
acompanhado dos assistentes 
técnicos Charles Alexandre Patrice 
Francis Hembert e Nelson Simões 
Júnior, e com o preparador físico 
Danilo Augusto da Silva.

A estreia do ex-goleiro à frente 
da nova equipe será domingo, con-
tra uma equipe que acostumou-se 
a enfrentar, o Santos, líder do 

Campeonato Brasileiro. O jogo será 
às 16h, no Mineirão.

Ceni, de 46 anos, estava no For-
taleza desde o fim de 2017. No Tri-
color cearense conquistou a vaga à 
Série A com o título da Série B 2018. 
Este ano, conquistou o Campeonato 
Cearense e a Copa do Nordeste.

Embalado por seis jogos de invencibilidade na 
Série B, o Coritiba recebe o Brasil de Pelotas 
com um elenco ainda mais forte em relação às 
últimas partidas. O goleiro Wilson, após um 
mês fora, e o atacante Robson, de suspensão, 
estão de volta ao time alviverde. O duelo está 
marcado para as 21h30 desta terça-feira, no 
Couto Pereira, pela 16ª rodada. O Coxa é o 
melhor mandante da Série B, com seis vitórias, 
um empate e uma derrota em oito jogos. Con-
quistou 19 de seus 26 pontos no Alto da 
Glória. A meta é manter o retrospecto diante 
da torcida nesta noite.

Taça Brasil
Sem clima, a Taça Brasil de Futsal 

deverá conhecer hoje o vencedor da 
edição 2019. A final entre Atlântico e 
Carlos Barbosa, que deveria ter sido 

realizada domingo, em Erechim (RS), foi 
adiada para hoje, às 19h, pela Confe-

deração Brasileira de Futebol de Salão, 
depois da morte do jogador Douglas 

Nunes, do Corinthians, que foi assassi-
nado a tiros na madrugada de domingo 
(11), na saída de uma casa noturna da 

cidade gaúcha.

CORITIBA
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JOGAM HOJE
SUL-AMERICANA

21h30 I. del Valle x Independiente
    SÉRIE B

19h15 Atlético-GO x Oeste
21h30 Coritiba x B. de Pelotas 

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

S A I A  D O
A L U G U E L

C O N H E Ç A
N O S S A S
C O N S T R U Ç Õ E S

F A Ç A  N O S S O
O R Ç A M E N T O

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

4 5  3 0 3 9 - 5 9 4 1

S h o p p i n g  C e n t r a l  P a r k
A v .  B r a s i l ,  6 2 8 2  -  C e n t r o

S a l a  1 0 2  |  1 0 º  A n d a r

R e f o r m a s  e  g e s s o s
e m  g e r a l

Sneijder
Após os anúncios recentes das 
aposentadorias de Robin Van Persie 
e Arjen Robben, foi a vez de outro 
astro holandês pendurar as chuteiras. 
Ontem, o meio-campista Wesley Snei-
jder comunicou que está deixando os 
gramados. O anúncio foi realizado em 
entrevista ao canal do Utrech, clube 
por qual passou em sua juventude. 
O agora ex-jogador assinou contrato 
com o clube holandês para fazer 
parte do FC Utrecht Business Club. 
Ao longo da temporada, ele irá assis-
tir de camarote a jogos do clube em 
casa. Aos 35 anos, o jogador estava 
defendendo o Al-Gharafa, do Catar, 
após breve passagem pelo Nice em 
2018. Um dos principais jogadores da 
última geração de destaque holan-
desa, vice-campeã mundial em 2010, 
Sneijder é o recordista de jogos pela 
seleção de seu país, com 134 jogos, 
tendo marcado 31 gols.

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE A

 CSA ?x? Fortaleza
SÉRIE B

 Bragantino ?x? Operário
FUTSAL SÉRIE OURO

 C. Mourão ?x? Marechal

Tite de olho em convocação
O técnico Tite anunciará sexta-

feira (16), às 11h, a lista de 23 joga-
dores convocados para os próximos 
amistosos da seleção brasileira, 
marcados para os dias 6 e 10 de 
setembro, contra Colômbia e Peru.

A primeira partida após a con-
quista da Copa América será em 
Miami (EUA), contra a Colômbia, 
no Hard Rock Stadium. Quatro dias 
depois, em Los Angeles (EUA), Bra-
sil e Peru se enfrentarão no Los 
Angeles Memorial Coliseum.

De olho na convocação para 
estes jogos, Tite esteve no 

Morumbi no último sábado, para 
acompanhar de camarote a vitória 
do São Paulo sobre o Santos, por 
3 a 2, pelo Brasileirão.

O treinador estava de olho no 
goleiro do Peixe, Éverson. É que Alis-
son titular da seleção Alisson, sofreu 
uma lesão muscular sexta-feira (9), 
na estreia do Liverpool no Campeo-
nato Inglês, enquanto Neto, que luta 
por mais espaço no ciclo da Copa 
do Mundo de 2022, fraturou a mão 
esquerda durante um treino do Bar-
celona. Além do goleiro santista, Tite 
tem Santos, o camisa 1 do Athleti-
co-PR, na mira para a convocação.
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         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE
21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI
16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE
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