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Entidades ligadas à urgência e emergência de Cascavel se reúnem hoje para cobrar a 
liberação imediata do Pronto-Socorro do HU, que deveria ter sido entregue há pelo menos 

nove meses. 

Bairro Floresta terá “MegaUSF”  
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Entidades cobram a
liberação imediata do
Pronto-Socorro do HU
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AÍLTON SANTOS

Furto e venda
A Polícia Federal descobriu 
que o estagiário preso esta 
semana furtava e vendia 
equipamentos do INSS de 
Cascavel há um ano. l Pág. 13
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Fotografia: uma forma de criar arte

Nublado com solNublado com sol Sol

Charly Techio é supervisora do curso de Fotografia do Centro 
Europeu e atua como fotógrafa e artista visual

‘‘

‘‘‘‘

‘‘
Já pensou na fotografia além do “momento decisivo”? Não, isso não 

quer dizer que descarto todos os ensinamentos clássicos do Cartier-
Bresson e suas imagens incrivelmente lindas, pelo contrário, valorizo muito 
a possibilidade de capturar cenas da forma complexa que ele conseguia, 
esperando a hora certa de clicar. Mas podemos pensar nas imagens além 
de um registro da realidade, imprimindo de forma mais acentuada a nossa 
expressão pessoal.

A foto contemporânea nos mostra infinitas possibilidades de explo-
rar nossa imaginação e muito mais do que ser um expert em softwares 
de tratamento de imagem (isso é de extrema relevância), precisamos 
definir conceitos e trazer um pensamento mais subjetivo sobre o tema 
a ser registrado.

Vou exemplificar: se você deseja fotografar um tema abstrato, como 
a alegria, você vai buscar elementos para representar esse sentimento: 
uma pessoa feliz, um ambiente colorido... Precisamos usar algo palpável 
para passar nossas ideias, mas podemos dar o sentido que quisermos 
a essa matéria. Afinal, a fotografia é um recorte da realidade, não é a 
verdade absoluta do que foi capturado, temos a capacidade de direcionar 
o olhar, compor, enquadrar e clicar, deixando de fora o que não queremos 
mostrar, e ainda criar o clima perfeito com a finalização na pós-produção.

Podemos visualizar essa forma de expressão nas imagens da fotó-
grafa americana Brooke Shaden (foto que ilustra a matéria), que cria 
cenas imaginadas, com referências na pintura e movimentos da arte como 
surrealismo. A artista usa a produção de forma equilibrada, escolhe atenta 
as locações e os objetos de cena para compor imagens únicas, cheias de 
significados, belas e instigantes. Vale um Google no nome dela!

Temos inúmeras imagens à nossa disposição e, ao nos dedicarmos 
a mostrar nosso ponto de vista sobre as coisas, ainda poderemos nos 
destacar. A fotografia também se modifica com o tempo, como as pessoas, 
como o mundo, e quem consome fotografia também quer se surpreender. 

Temos um leque de possibilidades, podemos e devemos explorar as 
ferramentas disponíveis de forma criativa e com bom senso, direcionada 
para a área que permite esse mergulho. Mas ainda tão importante quanto 
na época de sua criação, precisamos pensar nas imagens que produzimos, 
provocar sensações, e criar com consciência e paixão.

E você, já criou arte através da sua foto? 

 Ministro do STF 
(Supremo Tribunal 

Federal) Gilmar 
Mendes sobre a 
aprovação da Lei de Abuso 

de Autoridade. Segundo ele, 
a “velha lei” é de 1965, foi 

elaborada após o golpe de 64, 
“na época se entendeu um 
instrumento importante”. 

“Quem 
exerce o 

poder tende 
a dele abu-

sar e é por isso que 
precisa ter remédio 

desse tipo”. 

NELSON JR/SCO/STF
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Paranhos pede novo empréstimo
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) solicitou aval da Câmara de 
Vereadores para contratar novo empréstimo: desta vez, são R$ 
22 milhões por meio de operações com a Agência de Fomento 
do Paraná. A maior parte ficará para o conserto de vias: R$ 15 
milhões, somados a um aporte a fundo perdido do governo do 
Estado de R$ 15 milhões. Pela apuração do Paço, 93% das ruas 
estão asfaltadas, mas a maioria com mais de 15 anos de uso. 
O Município alega incapacidade para realizar o serviço com 

recursos próprios.

Cartões de alimentação
Os servidores públicos municipais de Cascavel aguardam a liberação 
do auxílio-alimentação por meio de cartões magnéticos. A cobrança 

tem aumentado no Sindicato dos Servidores Municipais e uma 
empresa conveniada será contratada. 

Devido às obras há dois 
anos no Pronto-Socorro do 
Hospital Universitário de 
Cascavel, pacientes enca-
minhados por equipes do 
Siate (Serviço Integrado de 
Atendimento ao Trauma e 
Emergência) superlotam as 
UPAs (Unidades de Pronto-
-Atendimento). O acordo era 
que o serviço seria prestado 
pela rede municipal até o fim 
das obras no HU, previsto 
para novembro passado.

Passados nove meses, a 
imediata liberação do PS será 
cobrada hoje em reunião no 
Comitê Municipal e Regional 
de Urgências e Emergências 
realizada na 10ª Regional de 
Saúde, às 9h.

A Construtora Brock Ltda 
ganhou o certame pelo valor 
de R$ 3.358.904,30, valor 
que englobava outras obras, 
como reforma/adequações 
da Enfermaria Ala G2 e 
reforma/adequações da 
UTI Pediátrica. O contrato 
foi assinado em novembro 
de 2014 e deveriam ficar 
prontas em dois anos, mas 
as obras do PS tiveram iní-
cio só em 2017. A empresa 
pediu aditivo de custos e 
aguarda o pagamento do 
Estado. Somente o serviço 
do PS está pendente.

Além dos casos clínicos 
atendidos pelas equipes do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência), as UPAs 
também precisam atender os 

Outras obras
Os R$ 7 milhões restantes 
desse empréstimo serão 
divididos em: R$ 4 milhões 
em infraestruturas do 
esporte (construção do 
ginásio em Juvinópolis) e R$ 
3 milhões para aquisição de 
duas pontes de embarque 
no aeroporto. Para que 
o empréstimo ocorra, 
os vereadores terão de 
aprová-lo na sessão de 
segunda-feira, às 9h.

Avançar Cidades
Sem alarde, Paranhos 
assinou recente empréstimo 
para a implantação 
da modernização 
da infraestrutura do 
transporte coletivo e de 
tráfego, com valor total 
de R$ 35.847,725,01, 
com R$ 1.792.386,26 de 
contrapartida. O contrato foi 
assinado na terça-feira (13) 
com a Caixa. A carência para 
o pagamento será de dois 
anos e a amortização de 240 
meses. Também foi assinado 
contrato para execução 
do Plano de Mobilidade 
Urbana: R$ 3,7 milhões, com 
R$ 185 mil de contrapartida.

Saem nove...
A polêmica sobre a extinção 
da Cettrans volta para a 
Câmara: segunda será 
apreciada a estrutura 

organizacional na autarquia 
Transitar. Foram extintos 
automaticamente os cargos 
secretária executiva, assessor 
de comunicação, assessor de 
relações comunitárias (salários 
de R$ 3.164,97), assessor de 
projetos da presidência (R$ 
6.329), assessor jurídico do 
gabinete, diretor financeiro, 
diretor de engenharia, 
diretor de administração 
aeroportuária e diretor de 
educação (R$ 8.571).

...entram 12
Para a Transitar serão criados 
12 cargos: presidente (R$ 
15.891), assessor, diretor 
administrativo, diretor 
jurídico, diretor transporte, 
diretor de transito, diretor de 
administração aeroportuária 
(salário de R$ 8.717). Cada 
diretoria contará com um 
gerente de divisão, que 
receberá R$ 6.437. Fez a 
conta? Sai R$ 58.671,91, entra 
R$ 100.378.

Mil mosquiteiros
A prefeitura abriu licitação 
para registro de preços de 
mil mosquiteiros que serão 
instalados em escolas e Cmeis. 
O valor de cada tela varia de 
R$ 150 a R$ 430. A licitação 
atende a uma cobrança 
da Vigilância Sanitária nos 
refeitórios. O valor máximo 
previsto será de R$ 307.289,60 
no certame.

Liberação de PS
do HU é cobrada

Aumento da capacidade
O diretor técnico do Consamu (Consórcio Intermunicipal 
Samu Oeste), Rodrigo Nicácio, avalia como necessária e 
urgente a reabertura do Pronto-Socorro. “Já passamos dez 
meses do prazo. Com o PS na nova aérea - mais que o dobro 
da área atual -, o HU conseguirá aumentar a capacidade para 
acolher casos que necessitam de avaliação e/ou cuidados hos-
pitalares. O sistema de urgência já fez seu sacrifício”, consi-
dera. A estrutura do PS do HU passa de 600 metros quadrados 
para 1.000 metros quadrados.

encaminhamentos de trau-
mas decorrentes de colisões. 
A maior dificuldade são os 
casos ortopédicos. Não há 
procedimentos cirúrgicos nas 
UPAs, no entanto, com o pron-
to-socorro interditado no HU, 
os pacientes acabam triados 
pela rede municipal, onde 
ficam à espera de leitos do 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
para internamento. “Antes da 
reforma, pacientes em estado 
grave ou gravíssimo de orto-
pedia iam direto para o HU e 
não precisavam aguardar na 
UPA”, explica o secretário de 
Saúde, Thiago Stefanello.

A proposta do Município 
é de que o HU possa receber 
novamente esses pacientes 
sem que passem pelas UPAs. 
“Os pacientes cirúrgicos de 
ortopedia aguardam muitos 
dias nas UPAs e deveriam 
ir direto ao HU nos casos 
de maior gravidade e ao 
Hospital Nossa Senhora da 
Salete em casos de menor 
gravidade”, diz Stefanello.

No entendimento do 
secretário, a normalização 
do fluxo garante um atendi-
mento mais adequado aos 
pacientes. Sobre uma pos-
sível prorrogação, Stefanello 
diz que “o Município não 
aceita, mas a decisão é do 
Comitê Regional de Urgên-
cia e Emergência”. 
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Vem pro
Sicredi
poupar.

Vem pro
Sicredi
ganhar.

Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 
Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o 
regulamento e as características essenciais em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da 
modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo 
SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC 
Promotora 0800 724 7220. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. 
Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão
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Em alusão ao Dia do Economista (13 de agosto), neste sábado (17) a população de 
Cascavel vai receber o “EnTENDA de Economia”, promovido pelo CoreconPR (Conse-
lho Regional de Economia do Paraná). A tenda ficará no Calçadão Central da Avenida 
Brasil, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, das 9h30 às 16h. 

Diante da ampla demanda de 
pacientes por consultas médi-
cas na zona nor te de Cascavel, 
a prefeitura definiu um investi-
mento que tende a gerar mais 
confor to aos moradores quando 
precisarem atendimento do SUS 
(Sistema Único de Saúde). 

Foi publicado nesta sexta-feira o 
edital para contratação de empresa 
responsável pela construção do 
Complexo de Atenção à Saúde Pri-
mária Floresta. A estrutura é consi-
derada uma “MegaUSF” (Unidade 
de Saúde da Família) e vai abrigar 
quatro ESFs (Equipes de Saúde 
da Família). Cada equipe é com-
posta, no mínimo, por um médico 
generalista, um enfermeiro, um 
auxiliar de enfermagem e seis 
agentes comunitários de saúde.

A região aguarda há muito 
tempo por um investimento nessa 
proporção, especialmente desde 
que recebeu os assentados do Jar-
dim Gramado, no Conjunto Sanga 
Funda, e por último os novos mora-
dores do Conjunto Riviera. 

Floresta terá “MegaUSF”
para atender 14 mil pessoas

Em 2011, a região norte che-
gou a ver iniciada a terraplanagem 
da área para a construção da UPA 
(Unidade de Pronto-Atendimento) 
Sanga Funda. Os recursos ficaram 
disponíveis no caixa da prefeitura, 
mas voltaram para o Ministério 
da Saúde: a vencedora da licita-
ção não executou a obra. Agora, o 
mesmo terreno será usado para a 
construção da “MegaUSF”.

O valor máximo da licitação 
será de R$ 3.965.540,87, com 
abertura prevista para o dia 19 
de setembro, às 14h. A estrutura 

deverá ser entregue em dez meses 
pela vencedora. A unidade deverá 
atender das 7h às 22h. “Hoje só 
existe uma UBS [Unidade Básica 
de Saúde] e tem insuficiência de 
consultas e maior foco na par te 
curativa. Com quatro equipes de 
ESFs, acabam as filas de madru-
gada e o acesso às consultas 
aumenta expressivamente, com 
foco no trabalho preventivo”, 
ressalta o secretário de Saúde, 
Thiago Stefanello.  

Justiça no Bairro Sesc 
Cidadão em Cascavel
O Poder Judiciário do Estado do Paraná 

e o Sistema Fecomércio Sesc Senac 
Paraná, em parceria com a Unipar e a 

Prefeitura de Cascavel, realizarão neste 
sábado (17) mais uma edição do Pro-
grama Justiça no Bairro Sesc Cidadão. 
O local do evento será na Unipar, na 

Rua Rui Barbosa, 611. O atendimento à 
população será das 9h às 17h.

O objetivo é atender a população eco-
nomicamente vulnerável de Cascavel e 
região, favorecendo a conciliação por 

meio de audiências prévias em inúme-
ras áreas do direito, possibilitando a 
resolução com a expedição imediata 

dos documentos.

 O Sinduscon Oeste promove neste 
sábado (17), no Centro de Eventos de 
Cascavel, mais uma edição do Dia Nacio-
nal da Construção Social. Das 9h às 17h 
serão oferecidos diversos serviços de 
saúde, de beleza, de educação, de lazer 
e de cidadania. Quem passar pelo local 
terá serviços gratuitos como cortes de 

Dia Nacional da Construção Social
cabelo, design de sobrancelhas, mani-
cure, emissão de CTPS, jogos, brincadei-
ras, teste de acuidade visual, orientação 
sobre nutrição e prevenção de doenças, 
massagem, exames de próstata, mamo-
grafia, papanicolau e avaliação de pele. 
Também haverá café, refrigerante e 
guloseimas de graça.

EnTENDA de Economia
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01- ANGELO PEREIRA DOS SANTOS E LUANA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA 
02- JÚLIO CÉSAR ALVES SOUZA E FRANCIELE DE QUEIROZ SANTOS 
03- JEAN RAPHAEL APARECIDO BASSI RIBEIRO E ALINE BOARETTO 
04- FERNANDO HENRIQUE CAMARGO E GABRIELA CRISTINA MORAES
05- RENATO ALVES DE ALMEIDA E JOCELI RAMOS 
06- DANIEL KOSLOVSKI E GABRIELA NASCIMENTO DOS SANTOS 
07- LUAN DE ANDRADE RIBEIRO E PÂMELA GABRIELA BRANDOLFE
08- CLAUDINO LOPES E CIONEI WOLFF
09- ALEX VERDÉRIO E JANAINE ZDEBSKI DA SILVA 
10- JOÃO HENRIQUE MARTELLI DE LIMA E GIOVANNA OLAK
11- LEOCIR RODRIGUES DOS SANTOS E VALDETE RAQUEL DOS SANTOS 
12- VALDECIR JOÃO BLANCO BUESSO E SELMA REGINA DE SOUZA 
13- RODRIGO DONATO E FRANCIELLI CAROLINE GALESKY
14- RAFAEL GONÇALVES RODRIGUES E ANA CAROLINA VARGAS
15- CARLOS ROBERTO JOTA E ROSILENE SCAPPA
16- WILLIAN RICARDO BECKERS E FRANCIÉLI HISTER
17- FELIPHE PROENÇA MATOS E MIRIAN STÉFANI DA SILVA FERREIRA 
18- BRUNO OTELIRIO JACIEL RESSONI E ELAINE MEDEIROS DE AGUIAR 
19- ALEXANDRE GABRIEL DE CASTILHO E LAÍS STRUJAK
20- GLEISON DE OLIVEIRA PIRES E AMANDA MARIA GONÇALVES TREZZI
21- CLEVERSON GIOVANE LEAL E MARIA FERNANDA CAMARGO SILVESTRO
22- PABLO GODINHO MENEGAZZO E JESSICA TENFEN WAZILEWSKI
23- WILLIAM ALEXANDRE E MARIANE CRISTINA MACHINESKI
24- ÉDSON JÚNIOR TEZZA E ALINE LUCHTENBERG
25- RAFAEL SILVA DA CRUZ E BRUNA LETICIA MÜLLER BISINELA 
26- SEBASTIÃO VALDECI CHAGAS E NELITA APARECIDA DE SOUZA
27- GIOVANNI DIEGO DE OLIVEIRA E THAINA CRUZ CORTES
28- BENTO AIRES BORTOLATO E IVONE GREGOLIN
29- ALANDERSON FELIPE DE SOUZA E JANAINA FRIGOTTO MARTINS 
30- IRINEU ANTONIO RECCO E MARIZA DE MACEDO 

Sob suspeita, contratos são cancelados
O prefeito de Cascavel, Leonaldo Para-

nhos (PSC), anunciou ontem o cancela-
mento de 21 contratos com a empresa 
Distribuidora Anchieta, investigada por 
suspeita de falsificação de documentos 
para participar de processos licitatórios.

Os pregões tinham as mais variadas 
finalidades: merenda escolar em atendi-
mento a escolas e Cmeis (Centros Muni-
cipais de Educação Infantil), entrega 
de carnes, produtos de panificação e 
frios para merenda, eletrodomésticos e 

PASSE o QR Code 
do seu celular 
para assistir às 
explicações do 
prefeito Leonaldo 
Paranhos.

n Reportagem: Josimar Bagatoli 

utensílios, mobiliários, materiais de lim-
peza e higiene e alimentos não perecíveis. 

A mesma empresa venceu licitação para 
entrega de alimentos para o curso de for-
mação da Guarda Municipal e produtos de 
auxílio à natalidade para pessoas de baixa 
renda atendidas pela Assistência Social.

Em contratos anteriores, a Anchieta 
chegou a receber de 2017 até agora R$ 
1,9 milhão da prefeitura. 

BLOQUEIO DO CADASTRO 
A empresa tem no quadro societário 

Luiz Alberto Lembke, alvo da Operação 
Vucetich, da Polícia Civil, que resultou no 
bloqueio do cadastro perante a Receita 
Federal, o que impede a emissão de certi-
dão negativa. A reportagem do HojeNews 
tentou contato com o empresário, mas no 
telefone encontrado na internet a aten-
dente disse que a empresa que funciona no 
local não é responsável pela distribuidora, 
mas se recusou a dar detalhes da empresa. 

A Operação Vucetich desarticulou um 
esquema que falsificava documentos pessoais 
que eram usados para a abertura de empresas.

Quando a administração municipal 
tomou conhecimento do bloqueio do 
cadastro na Receita Federal é que cons-
tatou a falsificação de documentos.

NOVA LICITAÇÃO
O prefeito adiantou que em alguns 

casos há risco de atrasos na entrega dos 
produtos que seriam repassados pela 
empresa. “O transtorno é grande. O pro-
cesso licitatório demanda tempo, temos 
uma quantidade enorme de processos de 
licitação... Em nome da transparência e 
da defesa do patrimônio público fizemos 
isso. Agora temos que fazer novo pro-
cesso de licitação, o que demanda um 
transtorno grande. Precisamos relançar 
os editais de registro de preços e isso 
pode causar até atrasos de entregas até 
fazer novo processo”.   
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Otávio expulsa Fabiana da construtora. 
Fabiana se aproxima de Sabrina e a apre-
senta a Vivi. Rock revela a Téo sobre o Jô 
e Régis, e o fotógrafo pensa em se vingar. 
Téo e Rock falam com Maria da Paz.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Pendleton faz um convite a Marcelo. 

Poliana atende o celular de Nancy, e reco-
nhece a voz de Waldisney no telefone. Afonso 
pergunta a Luisa se ela ainda possui algum 
sentimento por ele. Para acabar com a viagem 
a Foz do Iguaçu, Pendleton faz um convite a 
Marcelo. Glória recebe uma visita inusitada. 
Marcelo e Luisa decidem de vez viajar para 
Foz do Iguaçu com Poliana, João e Glória. 
Marcelo conta a João que a viagem tem um 
motivo especial. Nancy espiona Waldisney. 
Débora descobre que o anel que Afonso deu 
de noivado era de Luisa.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
O pastor Augusto conversa com Flora e 

promete que a indicará para a vaga de cozi-
nheiro do haras de Omar. Rebeca derrama 
café por acidente no preview do novo catá-
logo da On-Enterprise feito por Frederico, que 
precisava ser aprovado por Safira. Rebeca se 
sente culpada e se tranca no banheiro. Frede-
rico se preocupa com catálogo, mas vai atrás 
de sua assistente. Flora pergunta para Luis se 
ele conhece alguma pensão no vilarejo. Dóris 
lembra o pai que possuem um quarto vago na 
casa deles. Manuela fica confusa se Joaquim 
realmente gosta dela e entra em conflito de 
pensamento.

TOPÍSSIMA
Carlos afirma não ter noção de quem é 

o pai de Andrea quando a garota bate-boca 
com ele e Lara. Fernando afirma que Vitor tem 
que perder a vida, assim como ocorreu com 
Jandira (Brenda Sabryna). Após a operação, 
Vitor se mostra grato a Vera e lhe pede per-
dão. Formiga e colegas dele vão atrás de Vitor. 
Os garotos simulam ter armas e obrigam que 
o deixem adentrar. Na frente da porta do leito 
de Vitor, o grupo dá de cara com um policial e 
ordena que ele os deixem passar. Um telefo-
nema comunica André a respeito da invasão 
na clínica. Formiga conta a Vitor que foi lá 
para colocá-lo em liberdade e espanta o rapaz. 
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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- RUDINEI FERNANDO BROVOSKI E ANA PAULA DOS SANTOS
2- RENAN VEIGA FRANCO DA ROSA E RAPHAELA VIEIRA BARRETO
3- RAFAEL SILVEIRA ALVES E GABRIELA KALSCHNE VIEIRA
4- ANDERSON DE OLIVEIRA E ANDIARA DE MELO
5- LUCAS LUIZ LOPES E ANDRESSA PIRES ALVES
6- ERALDO FERMINO PEREIRA E DIENIFER MAISA BARBOZA
7- SÉRGIO DA COSTA E MARIA LURDES DA SILVA
8- HELIAS RODRIGUES E MARCIA DIAS RAMOS
9- ALEXANDRE SILVA DE FREITAS E SARAH CHAVES DA SILVA
10- THUÃ GUSTAVO RODACKI E TAIARA BIRGEIER
11- ADARCINO BETTEGA E  VERA LUCIA SILVEIRA
12- ITAMAR VIEIRA DE OLIVEIRA E JANAINA PARAIZO BERNIERI
13- DJEYSON ROBERTO GOLFETTO E LARISSA  TEODORO RECKZIELGEL DA SILVA
14- MURILO WIRTTI E MARIANA BOLAKE CAVALLI
15- WESLEY DA SILVA E THABATA CRISTINE VARASQUIM DONEDA
16- MARCOS ALEXANDRE DA SILVA E JANICE APARECIDA DA SILVA
17- MARLON FONTOURA DE FREITAS E KELLY SOARES 
18- VALDEVINO FELIPE FILHO E SIMONIA LOBLEIN

MALHAÇÃO
Marco vai até o hospital em que Góes 

está. Tadeu afirma a Rita que só ele está a 
seu lado. Sophia admira a música de Camelo 
e o questiona sobre o concurso. Madureira 
inventa uma desculpa para adiar sua festa 
de noivado com Carla. Raíssa diz a Sophia 
que teme perder seu estilo. Lígia desabafa com 
Joaquim sobre seu trabalho. Marco recebe uma 
ligação do hospital em que Góes está internado.

BOM SUCESSO 
Nana fica preocupada ao saber que 

Alberto saiu com Paloma. Paloma samba com 
Alberto na cadeira de rodas, sob os aplausos 
de todos. Ramon tem uma crise de ciúmes. 

Paloma e Leo evitam uma briga entre Ramon 
e Marcos. Luan diz a Waguinho que gosta de 
Alice. Diogo tenta influenciar Nana a interdi-
tar Alberto. Ester defende Ramon para Paloma. 
Waguinho é cobrado pelo bandido. Silvana se 
declara para Marcos. Elomar avisa a Francisca 
que um microscópio do laboratório sumiu. Ramon 
pede para conversar com Marcos e Alberto.

A DONA DO PEDAÇO 
Rock alerta Maria da Paz sobre Jô, mas 

a empresária expulsa o rapaz de sua confei-
taria. Zé Hélio aconselha Rock a pedir ajuda 
a Téo para contar a Maria a verdade sobre 
Régis e Jô. Silvia e Kim abandonam Márcio. 
Régis lamenta a tristeza de Maria da Paz, 
que hesita em confiar no marido. Fabiana 
ameaça Otávio. Lyris e Tonho ficam juntos. 
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Você conseguirá finalizar um projeto financeiro 
relativo a uma compra importante. Uma renovação 
de energia reforçará sua energia essencial. Você se 
sentirá mais forte e, acima de tudo, mas inclinado a 
se comprometer com coisas importantes.

Reminiscências do passado estão o deixando 
hesitante, mas não duvide de si mesmo e não 
tenha arrependimentos. É em casa que você 
vai encontrar os meios para recarregar suas 
baterias. Esforce-se na sua dieta.

Hoje é um dia importante para fazer escolhas 
pessoais. As emoções estarão em alta! Os 
excessos sensuais poderiam facilmente levá-
-lo ao cansaço intenso... Cuide-se mais, você 
está abusando da sorte.

Você terá que fazer um esforço para ser aberto 
com os outros. Você foi avisado, relaxe. Você 
estará melhor equipado para lidar com os pro-
blemas que estão segurando você. Seu estado 
de ânimo está melhor.

As pessoas vão admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as portas! Se você con-
seguir conter sua impaciência, vai ganhar 
com isso. Seu otimismo crescente refor-
çará a sua energia.

Deixe-se guiar pelo seu talento e intuição. 
Isso não vai deixar você para baixo hoje. 
Sua necessidade de movimento será cana-
lizada para uma atividade esportiva que irá 
regular o seu apetite.

Sua mente criativa vai encontrar uma solução 
para um problema que vem incomodando você. 
Siga sua intuição. Não se deixe ser consumido 
pelas necessidades dos outros, seria prejudi-
cial e você não pode permitir isso.

Tenha cuidado para não se esquecer de nada. 
Preste atenção especial às suas contas! Você 
está em forma, mas precisa de se mover. Não 
corra riscos inúteis.

As discussões com pessoas próximas a você 
estão à vista e você precisará acelerar suas ati-
vidades. Seu equilíbrio alimentar merece algu-
mas mudanças, é o momento ideal para fazer 
uma dieta. Consuma mais produtos frescos.

Você está pronto para fazer as pazes com as 
pessoas certas. Você estará em boa compa-
nhia para a autorrealização. Tenha cuidado 
antes de mergulhar na atividade física. Você 
poderia se ferir.

Você vai ser mais sério do que de cos-
tume e sentirá necessidade de se con-
centrar no que é realmente importante. 
Não tenha medo de mostrar o seu talento 
para improvisar.

A atmosfera hoje é de ação e você terá que 
aumentar seus esforços para se afirmar. Sua 
natureza calma irá ajudá-lo. Você está muito 
à vontade consigo mesmo e em sintonia com 
seu corpo. Continue assim.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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Homicídios
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Mortes no trânsito
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25

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS Após “difamação”, rapaz é ferido por ex
Leonardo Abrão Silva Gomes, 21 anos, ficou ferido na tarde de ontem após ser 

agredido com um canivete pela ex-namorada dentro de um ônibus estacionado no 
Terminal Oeste de Cascavel.  Testemunhas disseram que a vítima conversava com o 
atual namorado da moça, mas disse algo que a irritou. Ela pegou o canivete e desfe-
riu um golpe no braço de Leonardo.  Após a agressão, o casal fugiu a pé do terminal. 

A vítima foi levada à UPA Veneza. O caso será investigado.

O motorista do caminhão envol-
vido no grave acidente que causou 
a morte de três pessoas no dia 28 
de julho, no perímetro urbano da 
BR-277, em Cascavel, foi ouvido 
na terça-feira (13) e disse à Polí-
cia Civil que não usava o celular no 
momento da tragédia.

Ele disse ainda que transpor-
tava uma carga de 13 toneladas 
de ovos e que o trânsito fluía nor-
malmente, quando repentinamente 
parou devido a obras na rodovia. 
Por conta do peso da carga, ele 
pensou que frear o veículo causaria 
mais danos e por isso tentou des-
viar, mas bateu em diversos veícu-
los que estavam parados na pista.

No dia do acidente, exame cons-
tatou que ele não havia ingerido 
bebida alcoólica. 

 ACIDENTE NA 277

Motorista diz que tentou
desviar; PC busca vítimas

POLÍCIA BUSCA VÍTIMAS 
Outras quatro pessoas já foram 

intimadas e serão ouvidas na pró-
xima semana. Um policial rodoviá-
rio federal que atendeu a ocorrên-
cia e três testemunhas. 

A PC pede para que vítimas que 
sofreram algum tipo de lesão no 
acidente compareçam à delegacia 
para que possa ser feita a repre-
sentação por lesão corporal.

LAUDOS 
A polícia já recebeu o Bole-

tim de Acidente de Trânsito feito 
pela PRF e o laudo da necropsia 
das vítimas fatais. Ainda é aguar-
dado o Laudo de Local de Morte, 
confeccionado pela criminalís-
tica. Nele deve conter informa-
ções sobre como aconteceu o 

acidente, levando em conta a 
disposição dos veículos, marcas 
de frenagem assim como a velo-
cidade em que estava o caminhão 
na hora da colisão a partir da aná-
lise do tacógrafo. 

Delegados prometem 
melhorias e delegacia 
Em visita a Cascavel, o delegado-ge-
ral da Polícia Civil do Paraná, Silvio 
Rockembach, e o delegado da DPI 

(Divisão Policial do Interior), Lanevil-
ton Theodoro Moreira, anunciaram 

que a Delegacia Cidadã, que vai abri-
gar toda a estrutura da 15ª SDP, deve 
ser construída em 2020. “Já existem 
orçamento e projetos. Faltam ques-

tões burocráticas a serem resolvidas, 
mas a expectativa é de que em 2020 

a população receba a nova estrutura”.  
Melhorias com o reaparelhamento da 

Polícia Civil também foram anun-
ciado. Até o fim do ano novas viaturas 
devem ser entregues e um concurso 

público será aberto.

MUDANÇAS
Rockembach e Moreira se reuniram 
com os delegados locais para tratar 

de questões administrativas. De 
acordo com o que foi apurado pelo 

HojeNews, trata-se de possíveis 
mudanças que devem acontecer em 

relação a Lei do Abuso de Autoridade. 
Entre as principais orientações estão 

evitar a exposição da imagem dos 
presos. Uma entrada isolada e sem 

acesso da imprensa na 15ª SDP tam-
bém teria sido combinada. 

AÍLTON SANTOS

 O rapaz sofreu um corte 
profundo no braço    



n Reportagem: Cláudia Neis
   Fotos: Aílton Santos
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a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

 Dois irmãos foram presos na tarde 
de ontem (15) pela Guarda Municipal 
no viaduto da Avenida Olindo Periolo, 
entre os Bairros Pacaembu e Presi-
dente, em Cascavel. 

De acordo com a GM, os guar-
das cumpriam um mandado de pri-
são por ameaça e lesão corporal 
pela Lei Maria da Penha, pois o 
homem teria ameaçado a ex-com-
panheira de morte e a ferido no 
pescoço com uma faca. 

No momento do cumprimento 
do mandado, o homem estava 
acompanhado do irmão. Ao ter o 
nome consultado nos registros 
policiais, constataram que contra 

Coincidência: Irmãos 
são presos pela GM

ele também havia um mandado 
de prisão em aberto por falta de 
pagamento de pensão alimentícia. 

SUJEITO FUGIU
No momento da abordagem, o 

primeiro irmão abordado fugiu em 
meio a uma mata, mas foi alcançado 
pelos guardas após se ferir. Ele foi 
levado à UPA (Unidade de Pronto-A-
tendimento) para tratar o ferimento. 

Os dois irmãos foram levados à 
delegacia de Polícia Civil, onde per-
manecem presos. Os dois já têm 
passagens policiais pelos crimes 
de porte ilegal de arma de fogo, 
agressão e lesão corporal.  

IRMÃOS foram levados à Cadeia Pública

JOVEM confessou que furtava e vendia equipa-
mentos desde o ano passado 

 Estagiário do INSS agia havia quase um ano 
O estagiário do INSS (Instituto Nacio-

nal do Seguro Social) de 19 anos que foi 
preso na noite de quarta-feira (15) pela 
Polícia Federal furtava equipamentos 
do órgão e os vendia na internet desde 
dezembro de 2018. De acordo com a PF, 
ele confessou o crime.  O rapaz foi preso 
após uma denúncia feita por funcioná-
rios no INSS sobre o desaparecimento de 
computadores. Durante a investigação, 
anúncios de venda de equipamentos simi-
lares foram encontrados em um site. Após 
agendar um encontro com o vendedor, 
a PF confirmou serem os computadores 

do INSS e o rapaz foi preso. Na casa dele 
havia mais dois notebooks e pentes de 
memória, também furtados no INSS.  O 
rapaz é estudante de Informática em uma 
faculdade de Cascavel e agia sozinho. A PF 
tenta agora recuperar os objetos já ven-
didos.  De acordo com o delegado-chefe 
da PF de Cascavel, Marco Smith, o jovem 
vai responder por peculato, desvio de 
objeto de órgão público, que tem pena de 
2 a 12 anos de prisão. Mas vale ressaltar 
que cada objeto furtado é considerado 
um crime, ou seja, todos os furtos devem 
ser somados.  
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Carlos Barbosa 33 16 10 3 3 46 29 17
2º Corinthians 33 16 10 3 3 43 33 10
3º Magnus 32 17 10 2 5 68 43 25
4º Campo Mourão 30 15 9 3 3 44 29 15
5º Joinville 29 16 8 5 3 46 32 14
6º Cascavel 28 16 9 1 6 31 33 -2
7º Tubarão 27 14 8 3 3 47 34 13
8º Pato Futsal 26 16 7 5 4 35 34 1
10º Assoeva 23 16 7 2 7 45 42 3
9º Foz Cataratas 21 16 7 0 9 40 38 2
11º Atlântico 19 13 6 1 6 35 34 1
14º Joaçaba 18 16 5 3 8 29 42 -13
12º Marreco 17 15 4 5 6 44 52 -8
13º Intelli 16 15 4 4 7 35 46 -11
17º Jaraguá 16 16 5 1 10 38 51 -13
15º Marechal 14 15 4 2 9 38 46 -8
16º Minas 13 15 4 1 10 29 39 -10
18º São José 12 16 3 3 10 28 46 -18
19º Blumenau 10 15 3 1 11 21 39 -18

LIGA FUTSAL  

17ª RODADA
     DOMINGO (11)

 Joaçaba 3x1 Magnus
    TERÇA-FEIRA (13)

 Joinville 3x3 Pato
    QUARTA-FEIRA (14)

 Assoeva 4x0 Minas
 Jaraguá 3x0 Carlos Barbosa

   HOJE
19h30 Marechal x Blumenau
20h15 Intelli x Cascavel

     QUARTA-FEIRA (21)
20h15 Marreco x Foz Cataratas

     SEGUNDA-FEIRA (2)
19h Tubarão x C. Mourão

   A DEFINIR
 Atlântico x Corinthians 

Biribol na Superliga
Modalidade ainda pouco conhe-

cida no País, apesar de genuina-
mente brasileira, o biribol, que 
simplificadamente pode ser expli-
cado como sendo uma partida de 
voleibol dentro da piscina, terá 
a primeira etapa da Superliga 
2019/2020 neste fim de semana, 
em Goiânia (GO). E a equipe mas-
culina de Cascavel estará presente 
na competição, sendo a única do 
Paraná dentre as oito participantes.

Os atletas Juliano Chuai, Ericson 
de Jesus Prestes, Paulo Bartzen, 
Marco Antônio de Almeida e Jorny 
Mattia Ribeiro terão a missão de 
representar a equipe cascavelense.

“Praticamos o biribol há oito 
anos em Cascavel, e hoje somos 
em cerca de 50 praticantes. No cir-
cuito nacional esta será nossa ter-
ceira participação”, explica Juliano 
Chuai, que é capitão da equipe 
cascavelense e presidente da FPBi 
(Federação Paranaense de Biribol).

Todas as par ticipações da 
equipe de Cascavel em disputas 
nacionais foram por convite. A dife-
rença desta vez é que em 2017 e 
2018 os cascavelenses participa-
ram apenas de uma etapa, e não 
tiveram os resultados computados 
para a classificação geral final. 
Nesta temporada, a primeira que 
sairá do Estado de São Paulo, a 
participação será em todas elas.

“Temos essa etapa em Goiânia, 
depois a segunda será em novem-
bro em Cascavel e a última será em 
fevereiro de 2020 em Caraguatatuba 
(SP)”, explica Juliano, ressaltando 
que Cascavel já está no mapa nacio-
nal do crescimento da modalidade.

Aliás, o jogador e dirigente 
explica que no Paraná apenas 
Cascavel e Londrina têm equipes 
atuando profissionalmente, mas 
que já há um trabalho sendo rea-
lizado em diversas cidades para 
fortalecer o esporte no Estado.

O esporte
Conhecido por aliar esporte e lazer, o biribol tem competições que distinguem 

equipes apenas por femininas e masculinas. Não há categorias de idades ou 
outras modalidades que não seja quatro jogadores contra quatro jogadores. Não 

é necessário que os competidores saibam nadar, pois ficam em pé dentro da 
água. As especificações técnicas ficam por conta da piscina (profundidade e lar-
gura) e da rede (altura) apenas. O biribol tem origem na década de 60 na cidade 
de Birigui (SP). “É um esporte que está sendo estruturado. No ano retrasado foi 

criada a Confederação Nacional - e aqui a Federação Paranaense -, que já foi 
reconhecida pelo Ministério do Esporte e possui todos os selos e certificações 
como esporte nacional”, explica o cascavelense Juliano Chuai, presidente da 

Federação Paranaense de Biribol.

O Cascavel Futsal faz um jogo no qual apenas a vitó-
ria lhe interessa nesta sexta-feira em São Paulo, pela 
Liga Nacional. O duelo, válido pela 17ª rodada e 
marcado para as 20h15 em São Carlos (SP), contra 
a Intelli, marca a penúltima participação da Serpente 
na fase classificatória da Liga. Na busca por seguir 
de fase entre os quatro primeiros, para decidir em 
casa as partidas do mata-mata dos playoffs, o time 
cascavelense nem pensa em deixar de somar pontos, 
ainda que fora de casa e diante de um adversário que 
ainda luta para estar no grupo dos 16 que avançarão 
de fase. Na 18ª rodada, o Cascavel receberá o São 
José (SP), no próximo sábado (24). Na 19ª e 
última rodada, a Serpente folgará na LNF.

AÍLTON SANTOS
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                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

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 Fortaleza 17 14 5 2 7 16 20 -4
13º Goiás 17 14 5 2 7 13 23 -10
14º Grêmio 17 14 4 5 5 17 19 -2
15º Vasco 17 14 4 5 5 13 18 -5
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 14 1 5 8 3 22 -19
20º Avaí 6 14 0 6 8 7 20 -13

SÉRIE A

             SEGUNDA-FEIRA (12)
 Bragantino 4x0 Operário

          TERÇA-FEIRA (13)
  Atlético-GO 2x0 Oeste
 Coritiba 2x0 Brasil de Pelotas

                   ONTEM
 Figueirense x Ponte Preta

                    HOJE
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 

16ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 31 16 9 4 3 23 8 15
2º Coritiba 29 16 8 5 3 23 14 9
3º Atlético-GO 28 16 8 4 4 21 14 7
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 16 6 3 7 15 20 -5
12º Figueirense 20 15 4 8 3 13 11 2
13º B. de Pelotas 18 16 5 3 8 11 17 -6
14º Oeste 18 16 3 9 4 15 14 1
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

Washington “Tyan” Donomai 
e Luiz Otávio da Rosa dos 
Santos serão os represen-
tantes do judô cascavelense 
no Campeonato Brasileiro 
Sub-13 que será realizado 
neste sábado em Curitiba. 
O professor irá como chefe 
da delegação do Paraná e o 
aluno, de 12 anos, como 
atleta da equipe na categoria 
médio até 47 quilos. Luiz 
foi chamado para represen-
tar o Estado por ter sido 
vice-campeão paranaense em 
sua categoria. Agora, ele 
tentará no Brasileiro uma vaga 
para o Pan-Americano de 
Judô, que será em novem-
bro em Blumenau (SC), 
juntando-se assim à sua irmã e 
companheira de equipe Emily 
Kauani da Rosa dos Santos 
(pesado, até 73 kg), que já 
está classificada para o Pan.

Bom de Bola
O primeiro campeão de Cascavel 
dos Jogos Escolares Bom de Bola 
2019 será conhecido nesta sex-
ta-feira. Ele sairá do duelo entre 
as equipes masculinas B (12 a 14 
anos) do Colégio Estadual Wilson 
Joffre e Colégio Santa Maria, às 
15h15, no Ninho da Cobra. Antes, 
pela manhã, no mesmo local, 
haverá as semifinais do mascu-
lino A (15 a 17 anos): Wilson Jof-
fre x Costa e Silva (9h) e Victorio 
Abrozino x Marilis (10h15). Às 
14h, Marista e Marilis disputarão 
o terceiro lugar da categoria B.

Futsal feminino
A partida entre Cascavel Futsal 
Feminino e Maringá, que estava 
marcada para este sábado, pela 
última rodada da fase classifica-
tória da Série Ouro do Campeo-
nato Paranaense, foi transferida 
para o dia 31 (sábado). O jogo 
será na Cidade Canção e definirá 
o posicionamento das equipes 
nas quartas de final. 

Sub-19
O FC Cascavel se despede do 
Campeonato Paranaense de Fute-
bol Sub-19 em clima de revanche 
neste sábado. Às 15h, no Estádio 
Olímpico, a Serpente Aurinegra 
recebe a equipe do Paraná Clube 
pela última rodada da 2ª fase. O 
time cascavelense não tem mais 
chances de avançar na competi-
ção, mas o adversário tem, e para 
isso precisa vencer ou que o Cori-
tiba vença o Operário no outro 
jogo da chave. Para o FC Cascavel, 
que em 2017 foi vice-campeão 
ao ser derrotado pelo Paraná 
Clube na final, a meta é vencer 
pela primeira vez nesta 2ª fase 
e se despedir do Estadual com 
moral elevado. O Coritiba lidera 
o Grupo I com 9 pontos, seguido 
por Paraná, com 8, Operário, com 
7, e FC Cascavel, com 2.

DIVULGAÇÃO
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Depois de vencer a Argentina por 89 a 82 na abertura do Torneio Internacional de Lyon, 
ontem, a seleção brasileira masculina de basquete volta à quadra nesta sexta (16), às 
15h30 (de Brasília), para enfrentar a França. O armador Rafa Luz, poupado da estreia em 
função de uma torção no tornozelo esquerdo, ocorrida durante o amistoso contra o Uruguai, 
em Belém (PA), pode reforçar o time do Brasil diante dos anfitriões da competição.

JOGAM HOJE
SÉRIE B

19h15 Londrina x Criciúma
21h30 Guarani x Vila Nova

SÉRIE C
20h Remo x São José

ESPANHOL
16h Athletic Bilbao x Barcelona 

FRANCÊS
15h45 Lyon x Angers

ALEMÃO
15h30 B. de Munique x Hertha Berlin 

 Nesta sexta-feira (16), o auditó-
rio da sede da CBF será palco 
de duas convocações. A sele-
ção brasileira principal será 
convocada às 10h e a olímpica 
(Sub-23) às 11h30.

No primeiro compromisso, 
Tite anunciará a lista de 23 joga-
dores convocados para os próxi-
mos amistosos, nos dias 6 e 10 
de setembro, contra Colômbia e 
Peru, respectivamente. Depois de 
divulgar os nomes, o treinador e 

Convocação dupla
integrantes da comissão técnica 
darão entrevista coletiva.

A primeira partida após a con-
quista da Copa América será 
disputada em Miami, na Flórida 
(EUA), frente aos colombianos. 
Quatro dias depois, em Los 
Aangeles, na Califórnia (EUA), os 
peruanos serão os adversários.

Já os detalhes da programação 
da seleção olímpica serão dados 
logo após o anúncio dos convoca-
dos, às 11h30 desta sexta-feira.

Vôlei
A conquista da vaga para os Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020 era o principal 
objetivo da temporada 2019. Como 
objetivo alcançado após a vitória 
sobre a Bulgária, no último domingo, 
a seleção brasileira masculina de vôlei 
ganhou folga até esta segunda-feira 
(19), quando se reapresenta no CT de 
Saquarema (RJ), visando aos próxi-
mos compromissos do ano. O time 
dirigido por Renan Dal Zotto ainda 
tem pela frente as disputas do Sul-a-
mericano, de 10 a 14 de setembro, no 
Chile, e a Copa do Mundo, de 1º a 15 
de outubro, no Japão. Antes disso, a 
equipe fará quatro amistosos contra 
a Argentina, sendo dois fora de casa e 
outros dois em Campinas (SP), estes 
últimos nos dias 30 e 31 de agosto.

Feminina
A seleção brasileira feminina de vôlei dis-
putará dois amistosos contra a Argentina, 
sendo o primeiro neste domingo (18), 
em Suzano (SP). O outro será terça-
-feira (20), também na Arena Suzano. 
Os amistosos servirão de preparação 
para os próximos desafios da seleção 
feminina na temporada: o Campeonato 
Sul-Americano, de 28 de agosto a 1º de 
setembro, no Peru, e a Copa do Mundo, 
de 14 a 29 de setembro, no Japão.

COB
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