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Infartando, homem 
é diagnosticado com 
virose e morre na UPA
Um homem morreu na UPA Veneza na segunda-feira à noite vítima de infarto. Ele voltou à 
unidade onde esteve pela manhã e foi diagnosticado com virose. O médico lhe deu dipi-
rona e o mandou para casa. Horas mais tarde, ao buscar novamente ajuda, não resistiu. 

A família está inconformada e acredita que houve negligência médica. l Pág. 12

Obras em dia
A Comissão de Educação da Câmara fiscalizou ontem mais 

duas unidades escolares em obras em Cascavel: o novo Cmei 
Professora Sueli Maria Cozer Bloot e o Cmei Raio de Luz, que 

está sendo reformado e ampliado. A boa notícia é que as obras 
estão dentro do cronograma, sem contratempos. l Pág. 5
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Não é sobre vencer, é sobre persistir

Nublado com solNublado com sol Sol

Luiz Fernando Wisniewski é professor de Geografia no 
Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba

‘‘

‘‘‘‘

‘‘Além de testar e premiar o conhecimento dos estudantes, as 
olimpíadas do conhecimento podem abrir um universo de oportuni-
dades que ultrapassam os muros da escola. Participar de competi-
ções agrega valor para a vida futura e pode influenciar, inclusive, na 
escolha da carreira. Isso porque se trata de uma oportunidade do 
aluno se reconhecer, descobrir paixões e talentos e, desta forma, 
ter um vislumbre de um possível caminho profissional.

As competições são variadas e abrangem diversas áreas do 
conhecimento, como a OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática), 
a OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia), e a OLP (Olimpíada 
de Língua Portuguesa). Para os estudantes, trata-se de uma vivên-
cia muito estimulante, que contribui na capacidade de enfrentar 
desafios, desenvolve o interesse pelo conhecimento e alimenta a 
vontade de transpor limites.

Os benefícios começam no momento em que os estudantes se 
preparam para participar das competições. Focados nos estudos, 
eles têm a chance de melhorar o rendimento escolar em determi-
nada disciplina ou mesmo aprofundar conhecimentos em alguma 
área de interesse. Isso faz com que o processo de ensino-apren-
dizagem seja mais significativo e aumente o seu desempenho.

Porém, mesmo que as olimpíadas de conhecimento tragam 
inúmeras vantagens, ainda são poucos os estudantes que bus-
cam participar espontaneamente dessas atividades. Por isso, é 
essencial o incentivo do professor e da escola e o apoio da família. 
Com suporte e auxílio, a tendência é que o aluno melhore o seu 
desenvolvimento acadêmico, criatividade e nível de conhecimento.

Contudo, é importante ter em mente que, seja qual for o resul-
tado, uma olimpíada não é sobre vencedores, é sobre persistentes. 
Quem se lança a fazer algo primeiro precisou de coragem, depois 
de obstinação e suor. Um vencedor, na verdade, é um candidato 
que não desistiu e que provavelmente algum dia perdeu ou nem 
sempre foi considerado “bom o suficiente”. É alguém que enfrenta 
novos desafios em busca de desenvolvimento intelectual. 

Em tempos em que a ciência tem cada vez menos incentivo, as 
olimpíadas nos ajudam a lembrar que conhecer novos assuntos e 
ter a oportunidade de dar os primeiros passos no mundo acadêmico 
são grandes benefícios. 
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“O ideal era que 
todos saíssem 

vivos da operação, 
mas preferimos 

salvar os reféns”. 

Governador Wilson 
Witzel (PSC), sobre a 
morte de um homem 
que fazia reféns 36 

passageiros e o motorista de 
um ônibus na Ponte Rio-

Niterói. Ele foi morto com 
tiros disparados por um 

atirador de elite da Polícia 
Militar. A arma que usava 

era de brinquedo. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Sem restrições na Transitar
A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer contrário 

à emenda que pretendia exigir experiência e graduação 
específica para os diretores e os gerentes da nova autarquia 

Transitar. “Ela infringe a competência do Executivo”, declarou 
o relator, Josué de Souza (PTC). A emenda de autoria dos 

vereadores Fernando Hallberg (PDT), Sebastião Madril (PMB) 
e Pedro Sampaio (PSDB) deu o que falar no plenário. Antes 
mesmo de ser votada, Aldonir Cabral (PDT), ao ler a decisão 

da CCJ, disse “Olha a bronca!” Chegou a ser chamada de 
“Emenda Fake” pelo vereador Josué, que falou diretamente aos 
oposicionistas: “Isso é um parlamento, não ‘choramento’ [sic]”. 

Camaleão coerente
Diante das declarações de Paulo Porto, o líder de Governo 

tentou apaziguar. Falou em “mimimi” e chegou a ser 
interrompido por Porto, que pediu “respeito”. Quintino 

também queria explicações sobre o projeto que não passou 
pela Comissão de Obras, onde ele atua, e foi atacou: “O 

período eleitoral é perigoso. Quem é conhecido pela 
coerência abandona diante de discussão vã e descabida”.

 Com o propósito de 
construir uma cultura de 
paz - incluindo a interme-
diação de conflitos, crimes 
e violência -, o Executivo 
municipal acaba de enviar 
um projeto à Câmara de 
Vereadores para que seja 
criado o Programa Casca-
vel Cidade Restaurativa. 

Em mensagem enca-
minhada ao parlamento, o 
prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) argumenta que, den-
tre os principais objetivos, 
estão integração de políti-
cas públicas, solução de 
conflitos e problemas con-
cretos, com diálogo, empa-
tia e “não persecutória”, ou 
seja, sem perseguição. 

O texto inclui ainda a 
proposta de uma ação “res-
ponsabilizante sem culpabi-
lização, capaz de assegurar 
espaços seguros e protegi-
dos que permitam o enfrenta-
mento de questões difíceis”. 

A proposta inclui a 
criação de microrredes 
familiares e comunitárias 
para reduzir a violência e 
aumentar a “capacidade 
de diálogo reflexivo por 
meio de círculos de paz 
nos mais diversos espaços 
públicos e privados”.

Estão previstas capa-
citações aos ser vidores 
municipais, inclusive com o 
propósito de evitar desen-
tendimentos com o público. 

Cascavel acumula casos 
de conflitos envolvendo ser-
vidores e a população. Mas 
a preocupação se aplica a 
todos os departamentos. 
“Entendendo a importância 
dessa ferramenta no foco 
da mediação, vamos ter 
um marco regulatório para 
capacitar as equipes para 
relação entre os servido-
res e também na mediação 

Só faltou teste de DNA
E olha que a tribuna até 
parece que anda sem 
comando quando a base 
está com o microfone 
ligado. Sem interrupções, 
Josué exibiu um trecho 
do Programa do Ratinho, 
do SBT, no qual o 
apresentador tece elogios 
ao prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC). “Deve 
ter sido um engano”, 
declarou minutos depois o 
presidente Alécio Espínola 
(PSC). E, para colocar 
mais lenha no fogo, o 
vereador Hallberg lembrou 
declarações do chefe 
do Paço alegando que 
reduziria “as tetas” com a 
extinção da Cettrans. “Está 
aumentando as tetas, com 
uma especial, de  
20 horas semanais”.

Excesso de velocidade
E olha que a Transitar nem 
começou e já ganhou multa 
dos radares da Câmara. 
Está tramitando a 200 
km/h nos corredores do 
Legislativo municipal. A 

criação dos novos cargos 
votada ontem em plenário 
não passou pela Comissão 
de Segurança e Trânsito, 
composta em sua maioria 
por questionadores 
das ações do Executivo 
municipal. Situação 
apontada pelo vereador 
Paulo Porto (PCdoB).  
Ao que Josué explicou: 
“Temos pressa”.

Coração partido
Sem resposta ao ofício 
pedindo a retirada do 
projeto de criação dos cargos 
da Transitar, Paulo Porto 
disse que esperava mais do 
líder de Governo, Rômulo 
Quintino (PSL), que chegou 
a dizer que respondeu 
informalmente. Porto queria 
mesmo era o papel. “O 
Executivo municipal está 
muito ansioso em criar 
cargos comissionados”, 
ironizou. Porto insiste em 
questionar o destino dos 
concursados da Cettrans. 
Segundo ele, o governo sabe 
bem o que vai fazer, só evita 
tornar público: “Demitir mais 
de 100 funcionários”.

Programa prega 
a “cultura de paz”

entre servidores e usuários 
dos serviços públicos - seja 
na saúde, na educação, 
no social e na segurança 
pública”, explica o secre-
tário de Assistência Social, 
Hudson Moreschi Júnior.

O programa será de res-
ponsabilidade das Secre-
tarias de Política Sobre 
Drogas e Proteção à Comu-
nidade, Assistência Social e 
Educação e tem como base 
a Justiça Restaurativa. O 
trabalho terá atuação na 
garantia da proteção social, 
“por meio de práticas res-
taurativas de valorização da 
vida, reparação dos danos, 
sempre que possível, pre-
venção de riscos, respon-
sabilização dos envolvidos 
e da comunidade de apoio 
desses, apaziguamento de 
conflitos e, por fim, o resta-
belecimento da paz social”. 

A atividade promete se 
envolver em âmbito familiar; 
nas áreas da infância e da 
juventude; nas ações relati-
vas aos idosos; nas ações 
relativas às pessoas com 
deficiência; em ambientes 
escolares; na capacitação 
de servidores públicos; nas 
ações das secretarias; junto 
a órgãos e entidades liga-
das a administração pública 
municipal e nas comuni-
dades diversas, especial-
mente as mais carentes. 

Estão previstos para 
atuação facilitadores, que 
deverão agir com sigilo, 
imparcialidade e compro-
misso público. Os pró-
prios ser vidores serão 
incentivados a implantar 
as ações. Também haverá 
o engajamento de volun-
tários para mediação de 
conflitos na comunidade. 
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Raio de Luz
No Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Luz as obras também estão em 
dia. De responsabilidade da construtora Danilo Bandeira Ltda e com R$ 820 mil de 

orçamento, a reforma deve ser estar finalizada até maio do ano que vem, conforme 
contrato.  A reforma geral possibilitará a abertura de berçário e a ampliação do 

número de vagas, além de promover adequações de acessibilidade. A estrutura é 
antiga, com muros bastante comprometidos e espaço inadequado.  

No local, a coordenadora Claudete Gonçalves acompanhou a comissão e assegurou 
que a comunidade escolar está satisfeita com o andamento das obras. A comissão tem 
solicitado o cronograma de todas as obras em andamento e, quando identifica algum 

problema, faz requerimentos, indicações e ofícios para as secretarias competentes. 

Comissão fiscaliza obras 
e constata regularidade

A Comissão de Educação da 
Câmara de Vereadores deu conti-
nuidade ontem (20) ao trabalho de 
acompanhamento das unidades 
escolares em obras em Cascavel. 
O vereador Carlinhos Oliveira, acom-
panhado de assessores e equipe 
técnica, esteve no local onde está 
sendo construído o novo Cmei Pro-
fessora Sueli Maria Cozer Bloot e 
também no Cmei Raio de Luz, que 
está sendo reformado e ampliado.

O Cmei Professora Sueli Bloot fica 
no Loteamento Terra Nova e tem pre-
visão de custo de R$ 2.350.214,30, 
sendo R$ 1.771,568,31 oriundos de 
repasse do FNDE (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação) e o 
restante, R$ 578.645,99, contrapar-
tida do Município. 

A unidade segue o modelo de 
projeto padrão de educação infantil 
Proinfância Tipo 1, com capacidade de 
atendimento de até 376 crianças, em 
dois turnos (matutino e vespertino), 
ou 188 crianças em período integral.  
A empresa responsável pela obra é 
a Construpar Construções Ltda - ME, 

que tem prazo até dezembro de 2019 
para entregar a obra.

A comissão conversou com os 
responsáveis pelas obras e consta-
tou que a edificação está dentro do 
esperado, sendo que 50% está fina-
lizado, restando apenas 20% após a 
instalação da cobertura. 
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01- LUIZ SERGIO STÉSKI E SUELLEN ALESSANDRA PAULETTO
02- THIAGO INÁCIO ROSSETTO E LUANA CAMILIA CANEVESI 

 “Suicídio, o que sabemos?”; 
“Dependência Química” e “Trans-
torno mental na Infância e Adoles-
cência - Automutilação” são temas 
que serão aprofundados na manhã 
desta quarta-feira (21) no auditório 
da Unipar, em Cascavel, durante o 
encontro “Saúde Mental: Discus-
são na Atualidade”.

O evento começa às 8h e 
segue até o meio-dia. É organi-
zado pelo Município de Casca-
vel, por meio das Secretarias de 
Saúde e Assistência Social, com 

Suicídio, dependência e 
automutilação em pauta

o objetivo de abordar essas temá-
ticas cada vez mais frequentes 
nos serviços de saúde pública e 
mental, nas escolas e nos servi-
ços de assistência.

Além de profissionais atuan-
tes dos ser viços do Município 

e da rede privada, o encontro é 
aberto a psicólogos, educadores, 
assistentes sociais e demais pes-
soas interessadas no tema, pais 
e à comunidade em geral que 
deseja compreender mais sobre 
o assunto. 

Debates
As mesas-redondas serão conduzidas pela psicóloga Fabiana Costa, que atua 
no Caps-Ad (temática Dependência Química); pelo psiquiatra Eduardo Gia-
comini, que atua no Casm (temática suicídio), e por Cristiano de Souza, que 

atua no Caps-Ad (automutilação).
Para participar não é necessário fazer inscrição prévia. O evento é gratuito.

 Neste sábado (24) tem mais uma 
edição do McDia Feliz em todo o Brasil. 
A campanha, idealizada pelo Instituto 
Ronald McDonald, tem como objetivo 
arrecadar fundos e contribuir para o 
aumento dos índices de cura do câncer 
infantojuvenil. Nesse dia, toda a renda da 
venda de Big Mac é revertida às institui-
ções cadastradas.

A Uopeccan (União Oeste Paranaense 
de Estudos e Combate ao Câncer) de Cas-
cavel participa da campanha há mais de 
20 anos. Ano passado, foram arrecada-
dos R$ 297.779. Para este ano, a meta 
é superar os R$ 300 mil. E está quase lá. 
Já foram vendidos 17.400 tíquetes, que 
totaliza R$ 295.800. 

Cada lanche é vendido por R$ 17 e 
toda a renda é revertida para a instituição 

Oncopediatria
De acordo com a Uopeccan, 302 

crianças das regiões oeste, noroeste 
e sudoeste do Paraná são tratadas na 
oncopediatria do Hospital do Câncer.  

parceira, no caso de Cascavel, a Uopeccan.
Neste ano, a verba será usada para a 

capacitação dos profissionais e para exa-
mes de diagnóstico avançado.  

A estudante Paulini Biavatti e a família 
participam da campanha há três anos. Para 
ela, ajudar é importante, pois pode salvar 
vidas. “Três pessoas da minha família tive-
ram câncer e foram cuidadas na Uopeccan, 
então nós sabemos o quanto o trabalho da 
equipe é importante e, enquanto o projeto 
existir, nós vamos ajudar”. 

l O que: McDia Feliz
l Data: 24 de agosto 
l Valor: O BigMac custa R$ 17 
l Compra: (45) 2101-7025 e no local

McDia Feliz espera arrecadar R$ 300 mil 

n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Divulgação
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Onde fica e  
quando funciona
O Centro Comercial de Economia Soli-
dária fica na Rua Paraná, 5.341, duas 
quadras abaixo da prefeitura. No local é 
possível comprar artesanato em crochê, 
tricô, tecido e madeira, bordados, pin-
tura, entre outros. O diferencial do novo 
espaço em relação ao quiosque do 
Centro é quanto à venda e à encomenda 
de massas, doces, bolachas e biscoitos. O 
Centro Comercial de Economia Solidária 
funcionará de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h às 17h, e também 
aos sábados, das 8h às 12h.  

Feirantes terão espaço 
no Aeroporto Municipal

Ao entregar o novo Centro 
Comercial de Economia Solidária 
nas imediações do Paço Municipal 
de Cascavel, o prefeito Leonaldo 
Paranhos garantiu aos empreende-
dores do Programa de Promoção 
e de Integração ao Mundo do Tra-
balho a permanência dos artesãos 
no quiosque na Avenida Brasil e 
anuncio um novo espaço: “Vamos 
colocar no contrato da concessão 
de terceirização do novo terminal 
de passageiros do Aeroporto Muni-
cipal, que deve ser inaugurado em 
março do ano que vem, uma espé-
cie de ilha que garanta também 
naquele importante espaço a divul-
gação da qualidade dos trabalhos 
feitos em nossa cidade”.

A confirmação da ampliação de 
oportunidades aos artesãos e aos 
artistas que empreendem por meio 
da Economia Solidária foi comemo-
rada pelas famílias beneficiárias. 
São pessoas que, pelos critérios 
do programa, possuem renda fami-
liar de até três salários mínimos, 
sem emprego formal. “Hoje damos 
um passo de ressignificação e de 
valorização do ser humano, por-
que, ter um local como este e a 

 SECOM

Como aderir
A Economia Solidária visa ao fortalecimento da geração de trabalho e renda, à 
emancipação social, econômica e cultural e a vivências sociais e comunitárias.
O programa tem 70 empreendedores beneficiados que, além de participarem de 

feiras diversas, como a Feira do Teatro, todos os domingos, das 8h às 13h, no estacio-
namento do Teatro Municipal, expõem no Paço Municipal no início do mês e mantêm 
o quiosque no Centro, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, e aos 
sábados até as 12h. Para aderir ao Programa de Integração ao Mundo do Trabalho o 
artesão precisa estar inscrito no Cadastro Único e participar da formação em Eco-

nomia Solidária, que é oferecida pela Secretaria de Assistência Social.
As inscrições podem ser feitas na Sede do Programa, na Rua Sete de Setembro, 

2.098, no Bairro Parque São Paulo. No local também são realizadas as oficinas de 
artesanato e as formações de Economia Solidária. 

garantia de novos espaços, é a 
certeza de que os empreendedo-
res continuarão crescendo e tendo 
oportunidades, pois fazemos um 
trabalho amplo, de resgate do ser 
humano, com visitas domiciliares, 
atendendo as necessidades das 
pessoas que fazem parte da Eco-
nomia Solidária, até que, quando 
estiverem aptos, possam buscar 
novos horizontes”, disse a coorde-
nadora do Programa de Promoção 
de Integração ao Mundo do Traba-
lho, Rosemeri Dall Agnol.

Novo espaço
O espaço foi locado pelo Município, 
que está investindo cerca de R$ 40 
mil em equipamentos para o novo 
centro e também para a sede de 
produção, que recentemente foi 
transferida para a Rua Sete de Setem-
bro, onde os artesãos contam com 
um espaço maior, sala de costura e de 
qualificação para a gêneros alimentí-
cios, que se somam nas feiras e demais 
locais de vendas com os produtos 
que cada um produz em casa.  



08 LOCAL HOJE NEWS, 21 DE AGOSTO DE 2019

Espaço APAExonado

a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

A Apae de Cascavel sediou recentemente uma reunião descentralizada da diretoria-executiva da 
Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), sob a presidência do contabilista Michel 
Lopes. A comitiva de empresários foi recepcionada pelo presidente da Apae de Cascavel, 
Evilasio Schmitz, e membros da diretoria da instituição, em um espaço preparado no refeitório. 
Logo após, os membros da Acic visitaram a área onde será construído o centro de saúde.

Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência começa em Cascavel

A Apae de Cascavel dá início nesta quarta-
-feira (21) à programação oficial em alusão à 
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, 
com atividades recreativas, culturais e de orien-
tação ocorrendo até 31 de agosto.

Neste ano, o tema escolhido pela Federa-
ção Nacional das Apaes é “Família e pessoa com 
deficiência, protagonistas na implementação das 
políticas públicas”. “As políticas públicas são cada 
vez mais necessárias em um mundo moderno e 
crescente, carente de ações que contemplem a 
população com os olhos voltados para o futuro 
nas questões pertinentes à pessoa com deficiên-
cia”, destacou Evilasio Schmitz.

A programação do primeiro dia da 
semana começa já de manhã, com uma 
sessão de cinema. A tradicional missa em 
ação de graças será celebrada à tarde, na 
Paróquia São José Operário. 

Amanhã os alunos da Apae vão testar 
suas habilidades nas pistas de boliche do 
Strike Big, como turmas pela manhã e à 
tarde. Paralelamente, os alunos autistas 
vão participar por um city tour nos principais 
pontos turísticos da cidade.

A programação tem continuidade na 
sexta-feira, com a participação do Cras, que 
cederá o espaço para a equipe de assistência 
social da Apae de Cascavel abordar o traba-
lho desenvolvido no setor, com média de 730 
atendimentos/mês dentro de uma proposta de 
incentivo à inclusão.

O sábado está reservado para muita emoção 
e adrenalina, com o Passeio Ecológico de Jipe, 
com largada às 14h na Associação dos Jipeiros. 
No dia 26, os alunos da educação infantil e do 
ensino fundamental participam de recreação no 
Top Kids DB Cascavel. No dia 27, na Apae, os 
alunos da educação infantil assistem a uma con-
tação de histórias, com a professora Ruti Maria. 

Já no dia 28, no ginásio do Centro Esportivo 

Ciro Nardi, os alunos novamente estarão 
envolvidos em atividades recreativas. No 
mesmo dia, pela manhã e à tarde, haverá 
palestra direcionada às famílias, com o tema 
principal da Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência, envolvendo as políticas públicas. 

O dia 28 ainda terá uma programação 
dedicada aos autistas, com atividades recrea-
tivas no Seminário São José, e, no dia 31 de 
agosto, outra programação de destaque, 
com a Capoeira Inclusiva APAExonada, com 
batizado e troca de faixas, sob a regência do 
Mestre Ciência, o professor Orli Santos Rosa.  

ASSESSORIA APAEAcic na Apae
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perdão a Rock. Abel pede para conversar a sós 
com Britney. Márcio se preocupa com as decisões 
de Jô. Maria da Paz e Amadeu tentam falar com 
Antero sobre o documento que anula a posse de Jô 
sobre a fábrica. Otávio descobre que Vivi contratou 
Sabrina. Britney revela a Abel que é transgênero. 
Régis expulsa Jô do hospital.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
As crianças do MaGaBeLo consegue o ende-

reço de Vitor Correa. Pendleton acompanha de 
casa tudo que está acontecendo no Campo de 
Férias. Frustrada, Claudia pede para Durval agi-
lizar e resolver logo sua situação com Fernanda. 
Durante a festa, Roger pede para o jogador “VC”, 
primeiro a ter encontrado a Caverna de Todos os 
Medos, subir ao palco. Afonso desabafa com Dur-
val e diz que está com medo de se casar, Débora 
escuta a conversa. Após passar toda a programa-
ção das férias, Roger designa as crianças a uma 
missão: encontrar o coração de Vetherna.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Mateus entrega o dinheiro para seu pai. Pedro 

diz a sua família que desconfia que Antonela está 
mentindo para eles. Meire corta o gás do condo-
mínio. Alícia, com ajuda dos Cúmplices, descobre 
que a tubulação de gás foi fechada por alguém. Luis 
diz para Clara que vai se mudar para cidade em 
busca de um emprego. Dóris escuta a conversa. 
Os Cúmplices suspeitam que Meire é a autora das 
travessuras no condomínio.

TOPÍSSIMA
Yasmim fica irritada. Gabriela ajuda Carlos a 

reconquistar Mariinha. Fernando conversa com 
Andrea sobre a morte de Jandira. Vitor fica com 
pena de Formiga. Madalena se decepciona ao 
saber que o culpado pela morte de Jandira fugiu. 
Andrea promete conversar outra vez com Fer-
nando. Desesperado com o sequestro de Jade, 
André agride Taylor na prisão. Graça fica irritada ao 
ser procurada por Sem Noção na delegacia. Beca 
adota um cachorro. Graça dispensa Sem Noção. 

O RICO E LÁZARO 
Fassur encontra Chaim e diz que Zac está 

andando com más companhias. O garoto enfrenta 
o sacerdote. Dana e Rebeca cantam uma música 
hebraica. Chaim proíbe Zac de andar com Joana. 
Ravina entrega provisões a Baruque. Evil e Kassaia 
agradecem a Daniel. Nitócris esnoba Nabonido. 
Daniel diz que sua responsabilidade aumentou. 
Nabucodonosor avisa que Eliaquim pagará caro 
por sua atitude. Baruque conta para Jeremias sobre 
a atitude do rei de Judá. Asher conversa com Joana 
e eles acabam se beijando.

N  o  velas
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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 
Rita repreende Tadeu, mas aproveita a com-

panhia da filha. Cida e Tadeu se aproximam, 
e Filipe nota a presença do rapaz. Marco se 
estressa por conta de Bilu, e Anjinha enfrenta 
o pai. Filipe confronta Tadeu, e Rita assume a 
culpa para proteger o rapaz. Thiago alerta Marco 
sobre a festa de noivado de Carla e Madureira. 
Regina se incomoda com os preconceitos de 
Max. Todos arrumam a festa surpresa para Carla. 
Guga pede para convidar Serginho para o jantar 
em sua casa e Regina desconfia. Rita exige que 
Tadeu se afaste de Cida e Nina. Rita e Raíssa 
ajudam Carla a se produzir, sem que ela descon-
fie da festa surpresa de noivado. Daniel estranha 
quando Madureira inventa uma desculpa para 
deixar a festa. Carla é surpreendida por todos. 
Marco encontra Madureira.

BOM SUCESSO 
Paloma garante a Alberto que não está com Mar-

cos. Alberto passa mal. Paloma se recrimina por pen-
sar em Marcos. Alice trata Francisca com hostilidade 
quando a professora lhe convida para ser a oradora 
da turma. Paloma promete a Alberto que manterá dis-
tância de Marcos. Paloma fica constrangida quando 
Marcos comenta detalhes de seu encontro em Búzios, 
para que Alberto ouça. Paloma pensa em deixar o tra-
balho por causa de Marcos, mas o empresário afirma 
que ele é quem sairá da mansão.

A DONA DO PEDAÇO
Maria da Paz afirma que irá recuperar sua 

fábrica. Régis desperta e chama por Maria da Paz. 
Um policial descobre uma pista sobre o assas-
sinato de Lucas, e Camilo comemora. Otávio e 
Agno pressionam Fabiana a deixar a construtora. 
Fabiana visita Sabrina e diz que Vivi aceitou contra-
tá-la como assistente pessoal. Maria da Paz pede 
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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.

Suas ideias estão mais claras e chegou a hora 
de tomar uma decisão que envolve compromisso 
em longo prazo. Você tem as ferramentas neces-
sárias para enfrentar e resolver problemas que o 
estão incomodando profundamente.

Não hesite em dar a sua opinião, o seu rea-
lismo não vai decepcioná-lo. Você está abu-
sando da sorte sem perceber. Você precisa de 
repouso e exercício, mas não tente misturar 
as duas coisas.

Uma preocupação com uma questão legal 
do passado vai voltar. Você precisa agir rapi-
damente. Você vai se sentir completamente 
perseguido até o final do dia, seria bom dar 
um tempo e respirar

Você faz bem quando não aceita rumores 
como fatos verdadeiros. Descubra mais 
algumas informações. Você está se sen-
tindo cansado e precisa se livrar de toxinas 
para voltar à forma.

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 se sente muito mais autoconfiante e 
mais à vontade quando se expressa em 
público. O relaxamento mental é a melhor 
forma de recarregar as baterias de hoje. Use 
a arte como uma forma de escapismo.

Não hesite em pedir ajuda para superar seus 
dissabores e preocupações. Leve os sinais 
para se desprender das coisas a sério. Seu 
sistema ósseo precisa de reforço.

Você está entusiasmado e de bom humor. Você 
está desfrutando de uma atmosfera agradável 
e amigável. Você está dinâmico, com grande 
energia mental neste momento, que é ajudada 
pela sua moral e permite refinar seus projetos.

Não se deixe ser incomodado por coisas irri-
tantes que são, no final do dia, apenas tem-
porárias. Você já notou que lhe falta energia 
recentemente? É porque seu corpo não está 
recebendo todos os nutrientes necessários.

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

Você estará decidido a enfrentar os aspectos 
que vão irritá-lo e é hora de lidar com eles! 
Faça isso por etapas. Sua moral está melho-
rando e você vai se beneficiar de muitas ideias 
otimistas e dinâmicas.  
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BANCO 70

BPP
COLABORADOR

LANL
ITETO

HTCA
CORL

CATIRIPAPO
ERO

LAOL
SEMIDIRETO

P
ESAMESTC

CRF
RETADA

UNICOSOL
LAANTATI

FADATALVEZ
TABLETSA
ILOGICOSÇ
VARI

OANÃ
LAGRI

MAOPIO

Ajuda o
autor de

telenovela

Tropa que
atua nos
limites de
um país

(?) exem-
plificativo,
conceito
jurídico 

Cartunista
de tipos
cariocas 

marcantes

(?)
Barcellos,
jornalista
policial

Empurrão 
ou panca-
da leve
(bras.)

(?) Gar- 
gantas,

hidrelétri-
ca chinesa

(?) de
Moura,

cidade de
Rondônia

Manuel
Bandeira
e Olavo
Bilac

Critério
observado
na compra
de imóveis

(?)
Paraíba,
jogadora
de vôlei

Formato do
esquadro 
de pedreiro

Sentimento
expresso 

em
velórios

Célula 
(?): é

produzida
pelo timo

Tradição 
matrimo-
nial árabe 

(pl.)

Rafael (?),
tenista

espanhol

Transitivo
Indireto
(abrev.) 

"Amanhã
(?)",

sucesso 
de Joanna

Fase 
reprodu-
tiva de 

animais

Mem de
(?), colo-
nizador

português
Tecla de

som origi-
nal na TV

(sigla)
(?)

artificial:
hidrata o
olho seco

Letra
indicativa 
do remédio
genérico

Cidade da
final da

Copa 2014
(fut.)

A árvore
cultivada
na técnica

bonsai
O (?) do
povo: a
religião,

para Marx

Cavalo novo, de 
até quatro anos

Como o vagabundo
gosta de viver

(?)-helmíntico:
combate vermes

Situação econômica que 
culminou com a recessão 

mundial
em 2008

Diz-se do
ônibus 

que não
para em
todas as
estações
de seu
trajeto

Local do
lustre

Capitão
(abrev.)

(?) verde, 
designa-

ção
popular da

bebida
absinto

Monogra-
ma de

"Carlos"
Condição
do carro
"tunado"

Alugada
(a van)
Cálcio

(símbolo)

Tapira
(Zool.)

Demarcar
(terreno)

Astro presente na
bandeira argentina
O teor de cafeína na
bebida energética

Mesa, em
inglês

Diz-se dos
textos que 

pecam
pela falta
de sentido

Saudação telefônica
Índice de Sustenta-

bilidade Empresarial
(sigla)

3/lan — sap. 4/mari. 5/nadal — rolim — table.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
20 
02 
03 
25

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A Guarda Municipal de Casca-
vel prendeu no início da noite de 
ontem (20) um homem de 54 anos 
com mandado de prisão em aberto 
por crime tributário cometido em 
Vilhena, Rondônia. 

O homem foi abordado durante 
uma ação da GM na Rua Alfredo 
Dalmina, no Bairro São Cristóvão, 
em Cascavel. Após a verificação do 

 A família de Vanderlei Xavante, 
43 anos, que faleceu no início da 
noite de segunda-feira (19) na UPA 
(Unidade de Pronto-Atendimento) 
Veneza, em Cascavel, acusa o 
médico que o atendeu de negligên-
cia. “A esposa dele o levou com 
febre e dor no corpo por volta das 
11h de segunda à UPA. O médico 
nem olhou para a cara deles, 
deu Dipirona e os dispensou. Ele 
estava mal, precisava ter passado 
por exame, ser monitorado. Ele foi 
para casa, teve reação do remédio 
e quando voltou à UPA, no início 
da noite, vieram vários médicos 
socorrê-lo, mas ele morreu ali 
mesmo”, conta Altamiro Malaguti, 
ex-cunhado de Vanderlei. 

Segundo Altamiro, na certidão 
de óbito consta que a causa da 
morte foi infarto. “Ele era uma pes-
soa muito saudável, praticava ati-
vidade física sempre. No domingo 
estava superbem. Ele devia estar 

Família denuncia
negligência de médico

infar tando desde cedo, mas o 
médico nem o examinou, não viu 
isso. Se tivesse medicado correta-
mente, não estaríamos aqui, velando 
ele agora”, lamenta, emocionado.  

POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular para 
ver a íntegra do 
depoimento

ABALADA, a família pede por justiça AÍLTON SANTOS

Prefeitura emite 
alerta de golpe 

A Prefeitura de Cascavel emitiu 
ontem (20) alerta para um golpe 
que estaria sendo praticado em 
estabelecimentos comerciais. O 
golpista, que se identifica como 

Paulo Muller, diz ser servidor 
público e usa o nome da Secretaria 
do Meio Ambiente para arrecadar 

dinheiro para a produção de 
folhetos informativos. 

A secretaria afirma que não há 
servidor com esse nome e que não 

está arrecadando valores 
para nenhum fim.

Alerta ainda para que, caso alguém 
tenha sido vítima do golpe ou ape-

nas procurado por essa pessoa, que 
procure a polícia imediatamente. 

Investigação 
A família pretende ir à Justiça cobrar explicações e a responsabilização do médico 

que atendeu Vanderlei. “Não é o primeiro caso desses que acontece e, se dei-
xarmos assim, não vai ser o último. Queremos uma investigação do que aconte-
ceu. O Vanderlei não vai voltar mais, mas precisamos que o poder público tome 
medidas! Essa saúde humanizada de Cascavel só existe no papel, a realidade é 
totalmente diferente”, reclama Altamiro. A Secretaria de Saúde foi procurada, 

mas não se manifestou sobre a situação.  Vanderlei deixa três filhos e a esposa. O 
enterro será hoje, no Cemitério Cristo Redentor.  

GM prende homem procurado em Rondônia 
mandado, ele foi encaminhado à 
cadeia pública de Cascavel, onde 
permanece à disposição da Justiça.  
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Homem é preso após agredir esposa e filha 
Um homem de 56 anos foi preso na noite de segunda-feira (19) acusado de 
agredir a esposa e a filha. A mulher tem 47 anos e disse que ele teria batido 
na filha e que por isso começaram a discutir. Após ser agredida com socos, a 

mulher teria atirado uma faca contra ele, e foi ameaçada com uma arma. 
Duas equipes do Siate foram até o local, um prédio na Rua Mato Grosso com a 
Rua Afonso Pena, no Centro de Cascavel. A polícia disse que ele vai responder 

a inquérito por injúria, ameaça e lesão corporal. E não explicou por que ele não 
foi enquadrado na Lei Maria da Penha. 

Acidente BR-277
Mais duas pessoas envolvidas no 
grave acidente que causou a morte 
de três pessoas no dia 28 de julho, 
no perímetro urbano da BR-277, 
em Cascavel, serão ouvidas hoje 
pela Polícia Civil. As duas ficaram 
feridas na colisão.
A polícia busca informações 
que auxiliem a identificar a 
causa do acidente e apurar a 
responsabilidade do motorista do 
caminhão da Lar, que “atropelou” 
carros e motos que estavam 
parados por causa de uma obra.
Na última sexta-feira (16) foram 
ouvidos uma testemunha e um 
policial rodoviário federal que 
atendeu a ocorrência.
Além dos depoimentos, ainda 
são aguardados o Laudo de 
Local de Morte, feito pela 
criminalística. O documento 
deve conter informações sobre 
como aconteceu o acidente e 
a velocidade em que estava o 
caminhão na hora da colisão. 

Servidores da agora extinta Cet-
trans (Companhia de Engenharia de 
Transporte e Trânsito) foram até a 
15ª SDP ontem registrar queixa 
crime contra o vereador Jorge 
Bocasanta (Pros). Em sessão no 
dia 13, que avaliou projeto que tra-
tava da extinção da companhia, o 
parlamentar chamou os trabalha-
dores de “vagabundos” e disse 
que havia uma quadrilha dentro 
da companhia. Até o fim da tarde, 

Servidores da Cettrans
registram BO contra vereador

38 servidores já tinham assinado o 
boletim de ocorrência. “Ele ofendeu 
nossa dignidade nos chamando de 
empregadinhos públicos, quadrilha 
e ladrões”, disse Cléa Siqueira, 
servidora da empresa há 32 anos.

Durante a sessão de ontem, 
Bocasanta ironizou os servidores da 
Companhia: “Tem que ir lá fazer car-
reiro fundo. Lugar de quem não quer 
trabalhar é na rua. Entrou com ação 
trabalhista é rua. Demite todos”.
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 Prova que neste ano chega 
à sua 33ª edição, no dia 3 de 
novembro, a Cascavel de Ouro foi 
aprovada pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa para passar a fazer 
parte do Calendário Oficial de Even-
tos Turísticos do Paraná.

Agora, o Projeto de Lei 
219/2019, que dispõe sobre o 
tema, segue para análise dos par-
lamentares no Plenário da Assem-
bleia Legislativa. “A Cascavel de 
Ouro é um grande orgulho para 

Formada pelos atletas Juliano Chuai, Eric-
son de Jesus Prestes, Paulo Bartzen, Marco 
Antônio de Almeida e Jorny Mattia 
Ribeiro, a equipe de Cascavel, dentre as oito 
participantes no naipe masculino, terminou na 
quarta colocação a primeira etapa da tempo-
rada 2019/2020 da Superliga de Biribol, 
no fim de semana, em Goiânia (GO). Na 
classificação, o time cascavelense só ficou atrás 
de equipes de São Paulo, estado que criou o 
esporte. O time de Santos venceu a etapa, 
com Votuporanga em segundo e Araçatuba 
em terceiro. A próxima etapa da Superliga será 
em novembro, em Cascavel.

A AABB Cascavel definiu, no fim de semana, os campeões do Campeonato Interno de Inverno, que foi dividido em duas competições. Na 
Copa América de Futebol Suíço Master, o título ficou com o Chile, que teve os artilheiros Oscar Rafahin e Sílvio Claro, com cinco gols cada, 
o goleiro menos vazado, Everton Pratas, com quatro gols. Ao todo, seis equipes participaram desta disputa, que teve 12 jogos realizados e 
52 gols marcados. Já na Copa Brasil de Torcedores o título ficou com o Corinthians, que ainda teve Fernando Portela como artilheiro (6 gols) 
e Flávio Souza como goleiro menos vazado (2 gols). Doze times disputaram essa Copa, que teve 24 jogos realizados e 94 gols marcados.

Cascavel de Ouro perto do
Calendário Oficial do Paraná

os paranaenses, principalmente 
para os cascavelenses que viram 
a prova crescer junto com a cidade. 
A prova é reconhecida pelo traçado 
desafiador e a longa duração, o que 
faz dela única. A Cascavel de Ouro 
é um clássico do automobilismo 
brasileiro”, disse o autor do pro-
jeto, o deputado Marcio Pacheco.

Quando aprovada a inserção no 
Calendário Oficial de Eventos 
Turísticos do Paraná, a Cas-
cavel de Ouro ganhará ainda 
mais visibilidade e oportunidade 

de receber novos patrocínios.
Grandes pilotos do cenário 

nacional já competiram e vence-
ram a Cascavel de Ouro desde a 
primeira prova, disputada no final 
da década de 60 – desde 2012 
a corrida é realizada anualmente. 
Dentre os grandes nomes está 
o do tricampeão mundial de F1 
Nelson Piquet. Em 2018, o grid 
reuniu 55 carros e a corrida foi 
vencida pelo trio cascavelense 
formado por David Muffato, Edgar 
Favarin e Israel Favarin.

ARQUIVO ATLETA

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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A fase classificatória da Chave 
Ouro do Campeonato Paranaense 
de Handebol Juvenil (sub-18) teve a 
3ª e penúltima etapa da temporada 
2019 realizada no fim de semana, em 
Toledo. Para as equipes cascavelenses, 
os jogos serviram para confirmar que 
estão na disputa pelo título.

No feminino, o atual vice-cam-
peão Santa Maria/ACH/Cascavel 
(foto) teve pela frente o clássico com 
a equipe de Maringá, atual campeã, 
e levou a melhor, com uma vitória 
por 19 a 17. Com a vitória, Cascavel 
reassume a liderança da tabela de 
classificação, com 10 pontos e um 
jogo a menos que as maringaenses, 
que desceram uma posição.

Essa foi a quarta vez que as duas 
seleções se encontraram nesta tem-
porada, tendo o time do Oeste ven-
cido três partidas. “Esperávamos 
um jogo bem difícil, Maringá é uma 
equipe muito forte, temos que nos 
superar a cada jogo pra tentar ven-
cê-las. É uma equipe que nos últi-
mos dois anos tem mais vencido 
do que nós”, ressaltou o técnico 
Marcos Galhardo.

Handebol de base

Ainda de acordo com o treinador 
cascavelense, o resultado positivo 
prevaleceu para o time que cometeu 
menos erros. “Tivemos bastantes 
erros, mas menos que Maringá, o 
que acabou fazendo com que pudés-
semos terminar o jogo com dois gols 
à frente. Isso é bom para a parte psi-
cológica das meninas, pois fortalece 
bastante o grupo, que está voltando 
de um trabalho de recuperação 

física”, destacou.
Agora, após três etapas e cinco 

jogos realizados, a equipe de Cas-
cavel é a única invicta na disputa 
feminina, que conta com sete 
times. Na próxima etapa, nos dias 
31 de agosto e 1º de setembro, em 
Londrina, serão definidos os semi-
finalistas, que tentarão o título na 
última etapa, nos dias 2 e 3 de 
novembro em Maringá.

Masculino
No naipe masculino, o ACH/

Cascavel segue na terceira posição 
da tabela de classificação, depois de 
vencer a equipe de Astorga por 20 a 
17 e empatar com o time de Jussara 
por 24 a 24. Nos dois jogos, o goleiro 

cascavelense Matheus Lemes de 
Paula foi eleito o destaque (foto). 
Agora, em seis jogos realizados, 
os comandados do técnico Cezar 

Roberto Casagrande têm cinco vitó-
rias e uma derrota, com 9 pontos na 
terceira posição. O líder é o Maringá, 

com 12, e o vice é o Londrina, com 
10. A única derrota dos cascavelenses 
até aqui foi para o time londrinense, 
que chegou a Toledo no topo da clas-

sificação e caiu uma posição ao ser 
derrotado pelo time de Maringá.

FO
TO
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: 
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P
R
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JOGAM HOJE
     SÉRIE A

19h15 Athletico-PR x São Paulo
    LIBERTADORES

19h15 LDU x Boca Juniors
21h30 Flamengo x Internacional

      SÉRIE B
19h15 Vitória x América-MG
21h30 Ponte Preta x CRB

Athletico-PR e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (21), 
às 19h15, na Arena da Baixada, em Curitiba, em confronto 
isolado pelo Campeonato Brasileiro. É que a partida é válida 
ainda pela 13ª rodada, realizada há 15 dias, quando o Furacão 
estava no Japão para disputar a Levain Cup. Separados por cinco 
pontos na tabela de classificação, os rivais encaram o jogo como 
um confronto direto pelas primeiras posições. O Tricolor paulista 
é o quinto colocado com 27 pontos, mesmo número do quarto 
colocado Atlético-MG, e tenta chegar à mesma pontuação do 
vice-líder Palmeiras e do terceiro colocado Flamengo. Já o Rubro-
-Negro paranaense é o oitavo colocado, com 22 pontos, a cinco 
do Corinthians, que fecha o G6. O líder Santos tem 32. O 
Athletico deve ir a campo com a mesma formação que venceu o 
Atlético-MG. No São Paulo, Daniel Alves e Juanfran devem ir a 
campo para ganharem ritmo. Já Bruno Alves e Everton, suspensos, 
estão fora, enquanto Alexandre Pato é dúvida. 

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES

 Grêmio ?x? Palmeiras
SUL-AMERICANA

 Atlético-MG ?x? La Equidad
SÉRIE B

 Paraná ?x? Atlético-GO
 Operário ?x? Guarani
 Botafogo-SP ?x? Londrina
 B. de Pelotas ?x? São Bento
 Cuiabá ?x? Figueirense
 Vila Nova ?x? Sport

FUTSAL SÉRIE OURO
 Ampére ?x? Campo Mourão

Fla x Inter na Liberta
Aberta ontem com o duelo entre 

Grêmio e Palmeiras, a fase de quar-
tas de final dá sequência à rodada 
de ida nesta noite, com outro con-
fronto entre times brasileiros. Fla-
mengo e Internacional iniciam o 
mata-mata em busca da vaga à 
semifinal da Libertadores às 21h30 
desta quarta-feira (21), num Mara-
canã lotado – os ingressos foram 
esgotados antecipadamente.

Em casa, o time carioca quer 
comprovar a força de seu elenco 
estrelado e ampliar os números que 
o fazem ter o ataque mais positivo 
do País em 2019. Em 44 jogos no 

ano, o Rubro-Negro marcou 82 gols, 
tendo também a melhor média do 
futebol brasileiro, com 1,86 por par-
tida – em número de gols marcado, o 
Atlético-MG é o segundo, com 77 em 
49 jogos; em média de gols por jogo, 
o Grêmio é o segundo, com 1,68.

O grande goleador do Fla no ano 
é Gabigol, com 24 tentos. Ele é tam-
bém o artilheiro do Brasileirão, com 
11, seguido pelo companheiro de 
equipe e recém-convocado para a 
seleção Bruno Henrique, com 8 – e 
16 no ano. Os dois contam com o 
uruguaio Arrascaeta em grande fase. 
Ele é o “garçom” do time e lidera 
esse quesito na Série A. Juntos, os 
três somam 50 gols em 2019.

Nesta noite, os três estarão 
em campo sob o comando de 
Jorge Jesus, que só tem uma 
indefinição para o 11 inicial, uma 
vez que Rodrigo Caio voltou a tra-
balhar normalmente e pode ocu-
par o lugar do garoto Thuler e atuar 
ao lado de Pablo Marí.

Defesa colorada
No Internacional, o técnico Odair 

Hellmann faz mistério, pois Rodrigo 
Lindoso admitiu ainda sentir dores no 

tornozelo esquerdo, além de Edenílson 
ainda se recuperar de lesão muscular. 

No ataque, a dúvida é sobre que atuará 
com Paolo Guerrero, uma vez que Nico 

López caiu de rendimento e Rafael 
Sobis e Wellington Silva estão em alta. 
O certo mesmo é a defesa colorada é o 
trunfo do time gaúcho para frear o Fla. 
Zagueiros titulares, Rodrigo Moledo e 

Víctor Cuesta estão há cinco jogos sem 
deixar o goleiro Marcelo Lomba sofrer 
gols. Assim, o Inter já está há mais de 

500 minutos sem ser vazado.

ATHLETICO-PR
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