
Caso Rossi completa mais um 
aniversário ainda sem respostas

PÁGINA

12
Neste sábado tem jogão em casa 
pela Liga Nacional de Futsal

PÁGINA

14
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

,23/08/2019
Edição 8303- Ano 43
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

Obras do BID irão
até fevereiro de 2020

Após um ano de prorrogação e previstas para terminarem no fim deste ano, as obras do 
PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) financiadas pelo BID (Banco Interamericano 

de Desenvolvimento) vão entrar no ano das eleições municipais. l Pág. 3

 AÍLTON SANTOS

Melhor 
idade
Cerca de 1.500 

idosos fizeram a 
festa ontem em 
Cascavel, com 
direito a muita 

diversão e, 
claro, baile. 

Eles participaram 
de mais um 

Felicidade do 
Idoso, que neste 

ano teve uma 
novidade: concurso 

Miss e Mister 
da Amop.
l Pág. 8
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Menos pessoas, mais humanizado: 
o futuro do atendimento

Nublado Sol

Adria Candido é diretora executiva de Operações da CSU.Contact

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
Os impactos das mudanças tecnológicas e comportamento 

das novas gerações estão mudando drasticamente as relações 
de trabalho e, consequentemente, o atendimento ao cliente e a 
experiência do consumidor. 

Quando o assunto é a substituição da força de trabalho decor-
rente do processo de digitalização, automação e robotização das 
empresas, tende-se a um olhar pessimista, mostrando as piores 
narrativas da relação entre pessoas e máquinas.

A robotização, na verdade, ajuda a ressaltar o valor das compe-
tências humanas, pois os atributos inerentes tornam-se diferenciais.

Mas, como harmonizar a interação do homem com a máquina 
para garantir um atendimento mais humanizado?

A substituição de pessoas pela tecnologia não é um assunto 
atual, já que ocorre desde a Revolução Industrial e é um processo 
de evolução natural dos negócios. A pauta que deve ser discutida 
agora é como qualificar as pessoas ante as rápidas mudanças 
organizacionais. O trabalho do futuro engloba a adoção de tecno-
logias emergentes e a maneira como nós, seres humanos, sere-
mos aprimorados por ela e qual o progresso resultante do trabalho 
conjunto com as máquinas.

Segundo recente pesquisa da Robert Half, figuram entre as dez 
profissões e carreiras mais promissoras do Brasil os profissionais 
relacionados a aprendizagem, transformação e assistência digital 
e experiência do cliente.

A partir da reflexão, é possível projetar novas profissões e 
papéis na área de atendimento ao cliente. Mas, as pessoas e suas 
competências como criatividade, pensamento crítico, orientação 
para servir, resolução de problemas complexos serão fundamentais 
e diferenciais nesse novo contexto de mundo.

Ao imaginar o futuro do atendimento, devemos considerar a 
atuação harmônica entre pessoas e máquinas, em que ressaltamos 
o papel dos humanos, sobretudo no aprimoramento das tecnologias 
e na criação de um atendimento mais pessoal, criando elos entre 
marcas e consumidores.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

04 11 14 15 18 28 31
concurso: 0192

21 29 30 34 36 45

concurso: 1977

concurso: 1373

01 08 19 33 36 48
concurso: 2181

concurso: 5053

18 19 28 54 73

concurso: 5416

87.590
24.400
56.686
39.411
51.969

DEZEMBRO

FORTALEZA/CE

concurso: 1856

01 03 04 07 08 10 11 12 
13 16 17 18 20 21 23

concurso: 1997

05 06 09 16 17 22 30 
31 36 43 50 55 58 61 

68 72 69 80 81 92

14 23 26 30 34 49

05 21 23 53 59 62 64

Governador do 
Paraná, Ratinho 

Junior, defende que 
o Estado seja “menor 
e facilitar a vida de 
quem empreende porque esse 
empreendedor está gerando 
emprego, a grande solução 
para os nossos problemas”.

RODRIGO FELIX LEAL

 “O Estado tem 
que ser o timo-

neiro, aquele que 
dá o norte para o 

desenvolvimento. Atrapalhar 
o menos possível a vida de 
quem quer empreender é 

um grande negócio, porque 
o Poder Público de maneira 
geral cria muitas regras”.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Trevo Cataratas em debate
A sociedade civil organizada realiza hoje, ao meio-dia, na Casa 

do Marquês, em Cascavel, debate sobre a reestruturação 
do Trevo Cataratas, um dos principais entroncamentos 

rodoviários do Sul do País. Por enquanto, três deputados estão 
confirmados: Márcio Pacheco (PDT), Coronel Lee (PSL) e Marcel 
Micheletto (PSD). O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) também 
participa da discussão. As entidades querem que a verba a ser 

devolvida pela Ecocataratas seja usada nessa obra.

Segurança
Como já havia adiantado a coluna do HojeNews, a presidência 

da Câmara pretende reforçar a segurança da estrutura: vai 
comprar armas teasers para os seguranças que hoje usam 

apenas cassetetes. Inclusive, a Casa deverá contar com 
registros de quem entra e sai, modelo já adotado por outras 

Câmaras do Paraná.

Conselhos ruins
Há uma cúpula do governo 
do Estado dando péssimos 
conselhos ao governador 
Ratinho Júnior (PSD), 
sobretudo contra o oeste 
do Paraná. Membros da alta 
cúpula estariam fazendo 
de tudo para que o projeto 
do trevo não saísse e 
assim o governo justificaria 
que a obra continuaria 
no sonho devido a esse 
estudo. Ocorre que, caso 
a Ecocataratas não faça a 
obra ou não entregue o 
projeto que já está pronto, 
a sociedade civil organizada 
pretende custear novo 
projeto, que deve custar R$ 
800 mil. A intenção agora 
é buscar apoio para afastar 
esses “conselheiros” da 
orelha do governador.

Caso arquivado
A denúncia contra o 
vereador Misael Júnior (PSC) 
foi arquivada pela Mesa 
Diretora, que não encontrou 
indícios de irregularidades 
no material protocolado 
na Casa e que dizia que o 
parlamentar seria sócio 
oculto da empresa do pai, 
que tem contratos com a 
Prefeitura de Cascavel. “Não 
há irregularidades, com isso 

a denúncia será arquivada”, 
disse o presidente da Câmara, 
Alécio Espínola (PSC).

Contra-ataque
Misael anunciou ontem que 
vai registrar todo o caso na 
Polícia Civil. Ele alega que 
sofreu tentativa de extorsão 
de um homem antes de o caso 
chegar à Câmara. O vereador 
foi atrás e descobriu que a 
denunciante mora no mesmo 
condomínio que esse homem. 
As câmeras da Casa de Leis 
também servirão para tentar 
descobrir quem estaria atrás 
desse caso.

Palanque
Perto das eleições municipais, 
a presidência da Câmara 
alega que está atenta aos 
interessados em usar o 
Legislativo como palanque 
para as futuras disputas, 
sobretudo para o próprio 
Legislativo municipal. Alécio 
Espinola diz que neste ano 
já foram arquivadas quatro 
denúncias – com essa contra 
Misael - que tinham apenas 
cunho político. “Estão usando 
indevidamente a nossa 
estrutura, gastando tempo  
da Procuradoria e  
dinheiro do erário: não 
aceitaremos”, promete.

Obras do BID seguirão
até fevereiro de 2020

Existe grande possibi-
lidade de as obras do PDI 
(Programa de Desenvolvi-
mento Integrado) financiadas 
pelo BID (Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento) 
terem continuidade no ano 
das eleições municipais.

O contrato com o BID 
assinado em 27 de dezem-
bro de 2013 tinha cinco 
anos para terminar - foi pror-
rogado por um ano, ou seja, 
dezembro de 2019, o que, 
pelo previsto nos contratos, 
não será possível.

Embora a última licita-
ção tenha sido concluída - 
de readequação do entorno 
da Avenida Tancredo Neves 
-, ainda falta a assinatura 
- a empresa vencedora pre-
cisa apresentar o seguro 
de engenharia, o que deve 
ocorrer em uma semana. 

A Pavimentações e Ter-
raplenagem Schimith, de 
Guarapuava, arrematou os 
quatro lotes estabelecidos 
no certame nacional: Lote 
1 - reestruturação das Ruas 
Rio de Janeiro, Santa Cata-
rina, Uruguai, Maranhão, 
Curitiba, Vitória, Cuiabá e 
Paraguai; Lote 2 - reestru-
turação das Ruas Cristóvão 
Colombo, Cristo Redentor, 
Ângelo Chiamulera, Gua-
nabara, Romário Martins, 
do Cowboy, Pedro Álvares 
Cabral e Ricieri Perin; Lote 
3 - reestruturação das Ruas 
Guaracas e Galabis; Lote 4 
- reurbanização das Ruas 

R$ 196 milhões gastos
O PDI visa promover a melhoria do espaço urbano: aumentar 
a eficiência do sistema de mobilidade; aumentar as áreas ver-
des e o acesso aos serviços sociais da população mais vulnerável 
e melhorar a gestão da informação da prefeitura. Todas as obras 
já executadas representam gasto de R$ 196.645.081,63. Ao fim 
de todos os serviços, mais uma contratação será feita para Ava-
liação Final do Programa, para identificar se foram atingidos os 
resultados das metas físicas/financeiras, bem como dos indica-
dores estabelecidos - o certame será lançado em breve. 

Aimorés, Avaetés, Carijós e 
Yanomanis. Os lotes têm pra-
zos diferentes de finalização 
e variam de 90 a 120 dias, 
após a ordem de serviço - o 
que ainda não ocorreu. 

A empresa venceu a 
licitação com a proposta 
de R$ 6.861,253,39, valor 
12% menor que o limite 
 (R$ 7.796.075,05). Apenas 
a Pedreira Rio Quati tam-
bém disputou o certame, 
e já havia vencido outra 
empreitada: a execução de 
obras de readequação de 
vias no entorno do viaduto 
da BR-277, pelo valor de  
R$ 3.202.66,96 (máximo 
era R$ 3.431.858,24). O 
contrato foi assinado semana 
passada e a empresa tem 150 
dias para concluir a obra, ou 
seja, fevereiro de 2020. 

A obra contempla ade-
quações das Ruas Áustria 
e Guilherme Ludwig Cerioli 
e da Avenida Comil (trecho 
entre as Ruas Itália e Gue-
rino de Carli).

Outras cinco obras estão 
em andamento: constru-
ção do EcoPark Oeste  
(R$ 13.285.014,80); cal-
çadas de próprios públicos 
(R$ 894.812,33); Avenida 
Itelo Weber - Aeropor to  
(R$ 4.790.811,99); biná-
rio Ruas Kennedy/Recife  
(R$ 3.750.001,11); Rua Jequi-
tiba/Rua José de Sá Caval-
cante (R$ 5.744.739,46).
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
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01- IRINEU ANTONIO RECCO E MARIZA DE MACEDO
02- TIAGO RODRIGUES DA SILVEIRA E CAROLINE DOS SANTOS SILVA 
03- SERGIO MURILO GHIGGI E ALEXANDRA DE OLIVEIRA CLARO
04- JEFERSON SOARES PEREIRA E BRUNA MACHADO PONTES 
05- NELSON FABIANO CRESPI SABADIN E CAROLINA FUSINATO MOLIN
06- CLAUDINEI FERREIRA E RAPHAÉLA DE FÁTIMA SEREGATI
07- RODRIGO LINO DE CARVALHO E CLAUDINEIA FERREIRA 
08- MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO E ROSA DE FATIMA DOS SANTOS 
09- ELUIR PIMENTEL DOS SANTOS E DORACI CLUZENI
10- JEAN MARCEL DAMIANO FAUSTO E NOEMI DE ALMEIDA FREITAS
11- JORGE FERNANDO DA SILVA E DÉBORA CRISTINA CARAÇA 
12- WESLEI COSTA DA SILVA E ANA LUISA MANDU 
13- ÁLVARO FERDINANDO SCREMIN E MARINA KOTTWITZ DE LIMA 
14- MILTON LIZARDO MALDONADO DIAZ E IVANIR DA COSTA PEREIRA VIEIRA 
15- SILVERIO BIRCK JUNIOR E ANA LETICIA GUARDA 
16- ALEX EDUARDO DOS SANTOS E PAOLA DAMARIS DAVID
17- GABRIEL MENON E MARILEIDE DA ROSA 
18- DOUGLAS SCHIMELFENIG E MAYRA SERVILHEIRE DA ROSA 
19- THIAGO BRUSTOLIN DE LIMA E INGRID EMILLY LUTIKOSKI RIBEIRO 
20- RAUL PEREIRA GOETTEN E KATIUCIA SIQUEIRA DA SILVA 
21- GUILHERME DOS SANTOS MADUREIRA E DIANA VIEIRA FIGUEIREDO
22- ERISON DOS SANTOS MENDES E FABIANE HELANSKI
23- ALANDERSON FELIPE DE SOUZA E JANAINA FRIGOTTO MARTINS
24- DIEGO FERNANDO JOHANN E FRANCIELE ZONTA 
25- RAFAEL SILVA DA CRUZ E BRUNA LETICIA MÜLLER BISINELA 
26- PEDRO HENRIQUE ALANO DA SILVA E RIKIA WEISE OTTO
27- JUAREZ LEME DUARTE E LOURDES DE FATIMA DA SILVA
28- ADÃO RUTHS E MARIANE APARECIDA DE SOUZA
29- WILLIAN GONÇALVES CARVALHO E LIANDRA AMORIM DE SOUZA 
30- RHENATO BRUNO DENIZ XAVIER E EDUARDA KURTZ 
31- LILIANE ANTONIA BORTOLUZZI E ADRIANA SALETE GULCHINSKI

Detento faz exposição de 
arte no corredor do HU 

O trabalho de arte feito por Age-
nário Bento Cabral está em expo-
sição nos corredores do HU (Hos-
pital Universitário) de Cascavel. O 
detalhe é que o artista é detendo 
da PIC (Penitenciária Industrial de 
Cascavel). E as peças foram cria-
das a partir de restos de ferragens 
do próprio hospital.

Agenário é um dos detentos que 
trabalham no HU por meio de um 
convênio mantido com a PIC. 

Ele expõe 35 peças feitas com 
ferro e correntes. A exposição pode 
ser vista por funcionários, pacien-
tes e acompanhantes. A iniciativa 
é da Direção Administrativa do HU, 
em parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Cultura e a direção da PIC.

Metalúrgico há 20 anos, o 
detento transformou o tempo de 
privação da liberdade em pura ins-
piração. As obras são produzidas 
com restos de ferragens que ele 
começou a ter acesso com o traba-
lho no hospital. “A inspiração veio 
da ideia de reutilizar esses restos. 
A primeira obra foi uma moto pro-
duzida com ferros e correntes e 
depois outras foram surgindo”.

Agenário afirma que a arte deu 
um novo sentido à sua existência: 
“É um motivo, pois todas as peças 
fiz nas minhas horas de descanso 
do trabalho na PIC”.

Segundo ele, o trabalho no HU 
aumentou a sua inspiração, melho-
rou sua autoestima e deu uma 
coragem singular em fazer da arte 
um motivo para a vida. 

A exposição terá duração de 40 
dias. Pelo convênio com a PIC, 12 
detentos trabalham na manutenção 
do complexo hospitalar. O próprio HU é 
responsável pelo transporte do grupo. 
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Aílton Santos

Proprietário quer vender área
 De acordo com o proprietário do terreno onde está a Fonte dos Mosaicos, Rafael 

Guttierres, a família dele não foi comunicada da construção da fonte em 2004. 
“A Justiça entendeu que aquele terreno pertence à minha família. Nós queremos 
que o certo seja feito”.  Ele explica que não tem interesse em fechar a praça, mas 

vender o terreno para o Município. “Eu tenho interesse que a praça continue”, 
assegura. Rafael conta que, ao dialogar com a administração municipal, foi-lhe 

oferecido outro lote, mas ele não aceitou. “Eu moro em Paranaguá, para mim não é 
interessante ter lote em Cascavel”. O proprietário diz que vai tentar um acordo com a 
prefeitura pelos próximos 30 dias, mas, se não conseguir, vai vender o imóvel para a 
iniciativa privada.  De acordo com ele, várias imobiliárias já o procuraram para fechar 
negócio.  A reportagem procurou a administração municipal e a Procuradoria-Geral 

do Município informou não existe ordem de reintegração de posse da área. 

 A Amoclau (Associação dos 
Moradores do Claudete) e a Asso-
ciação de Moradores e Amigos 
Bairro Cancelli estão convocando 
a população para irem até a Fonte 
dos Mosaicos neste domingo, às 
15h. Eles decidiram se unir e pedir 
apoio popular para que o local não 
deixe de existir.

Isso porque a praça foi cons-
truída pela prefeitura em um ter-
reno privado e uma decisão judicial 
do STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça), publicada em setembro de 
2018, determina que o imóvel seja 
devolvido aos proprietários. 

“Nós vamos fazer um pique-
nique, um abraço simbólico na 
praça, uma caminhada para 

Moradores se unem para
“salvar” Fonte dos Mosaicos 

divulgar a importância de termos 
esse espaço porque somos caren-
tes de locais públicos na nossa 
região. Queremos que a pre-
feitura e os demais órgãos se 
preocupem em negociar com o 
proprietário para que ele seja 
ressarcido de alguma forma e a 
gente não perca a praça”, explica 

PRAÇA foi feita ainda em 2004 para 
valorizar área verde e fonte de água

Clóvis Petrobeli, um dos membros 
da diretoria da Amoclau. 

De acordo com ele, as associa-
ções estão trabalhando para envol-
ver toda a comunidade no assunto: 
“Nós vamos às igrejas e vamos 
convidar as pessoas por meio das 
redes sociais para que levem as 
crianças, que reúnam a família...”  
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 Regidos pela animação, os 
cerca de 1,5 mil idosos garantiram 
o sucesso da oitava edição do Feli-
cidade do Idoso, realizada ontem 
no Parque de Exposições Celso 
Garcia Cid, em Cascavel.

A novidade foi o concurso de 
Miss e Mister da Amop (Associa-
ção dos Municípios do Oeste do 
Paraná), que reuniu 30 casais, 
que deram um show de elegância, 
charme e, claro, beleza. 

Apesar da disputa acirrada, o casal 
de amigos Evaldo Phillippus e Marli 
Wagno venceu o concurso e garantiu 
a vaga para participar do Miss e Mis-
ter Terceira Idade da Amop em Quatro 
Pontes, no dia 26 de outubro.

Marli revela que, quando con-
vidou Evalado para participar, não 
imaginava que pudessem ganhar 
o concurso. “Nós entramos no con-
curso apenas por diversão, com a 
consciência de que haveria outras 
pessoas competindo, então ficamos 
muito felizes com o resultado”. 

Os casais classificados em 
segundo e terceiro lugares ganharam 
faixas e lembranças de participação.

Concurso elege 
os mais belos 

Iracema Simão par ticipou do 
concurso com o marido, Luiz 
Simão, e conta que o importante 
é se divertir: “Para que ficar dentro 
de casa quando se pode partici-
par de eventos assim? Nós sem-
pre participamos do Felicidade do 
Idoso e prestigiamos o evento que 
valoriza a terceira idade”. O casal 
ficou em terceiro lugar no concurso. 

A diversão seguiu o dia todo. 
Após o almoço, foi o baile quem 
comandou o público.

Agora eles esperam o dia 31 de 
outubro chegar para mais uma edição. 

n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Aílton Santos

Socialização 
O diretor da Secretaria de Assis-
tência Social de Cascavel, Emílio 
Fernando Martini, explica que o 
Felicidade do Idoso visa criar e 
fortalecer vínculos. “É um dia de 
prestação de serviços e diversão. 
Para que eles possam 
se relacionar”.
Catarina Kanida, 76, participa há 
mais de cinco anos de eventos 
para idosos em cidades pró-
ximas a Cascavel e conta que 
conheceu o namorado - agora 
noivo - em um evento desses em 
Guaraniaçu. “Desde que Cascavel 
passou a realizar o Felicidade do 
Idoso nós participamos juntos. 
Então, além das amizades, even-
tos assim podem trazer compa-
nheiros para a vida”, 
conta Catarina. 
E o noivo, Jonival Gomes dos 
Santos, 71, revela que ia aos 
eventos justamente atrás de 
uma parceira: “Acredito que as 
pessoas não devam ficar sozi-
nhas. É muito bom ter com quem 
compartilhar os dias”. 

Serviços
Já tradição no Felicidade do Idoso, 
quem passa pelo Parque de Exposi-

ções pode conferir como vai a saúde, 
por meio de diversos exames e dicas. 
Caso do Benedito de Souza, 70, que 
foi pela primeira vez ao evento: “Eu 

vim com um objetivo certo que é 
aproveitar os serviços e principal-

mente verificar a pressão”. 

CONCURSO foi uma das novidades do evento 

À TARDE, a principal atração foi o baile
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Paloma. Nana não gosta de saber que Paloma dormirá 
em sua casa. 

A DONA DO PEDAÇO
Vivi confronta Otávio e Sabrina. Chiclete comenta 

com Maria da Paz que sabe onde pode estar seu 
documento. Agno convida Leandro para sair. Coruja 
e Paixão armam com Chico para Rock perder a luta. 
Britney confessa que está magoada com Abel. Vivi 
discute com Otávio por causa de Sabrina, e Beatriz 
ouve. Beatriz expulsa Otávio de casa e Vivi conforta 
a mãe. Marlene e Evelina tentam confortar Maria da 
Paz. Vivi pede que Zé Hélio não magoe Beatriz e conta 
sobre a separação da mãe. Márcio e Beto alertam Abel 
sobre seu desrespeito com Britney. Rock sugere se 
unir a Téo para se vingar de Jô.  

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Poliana se perde na mata e encontra Waldisney. 

Luisa fica surpresa ao descobrir que Claudia será 
madrinha do casamento de Débora e Afonso. João 
e Poliana são os primeiros a encontrar o Castelo de 
Vetherna. Gleyce tenta convencer Falcão a permitir o 
projeto do CLP na comunidade Bem-Te-Vi. Débora e 
Afonso adiam a data do casamento. João e Poliana 
contam para Roger, Marcelo e Nadine que encontra-
ram Waldisney e Mosquito acampados na floresta, e 
o grupo decide ir atrás deles.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Alícia diz a Meire e Dinho que se eles continua-

rem com as travessuras vai mostrar as imagens para 
todos os condôminos. Regina diz para Manuela que, 
após o lançamento da banda, ela terá que dizer que é 
sua filha. Isabela diz para Manuela que tem medo de 
perder sua fortuna ao desmascarar Regina. Manuela 
vai para o porão e Isabela fica em seu quarto.  

TOPÍSSIMA 
Vitor liga e pede a ajuda de Zumbi. Lima vai até a 

suíte de Sophia e recebe várias indiretas de Andrea. 
Vitor se surpreende ao ver Elisabete. Zumbi desmaia 
ao ver o sangue no braço de Formiga. Vitor diz que 
ele mesmo fará o curativo. Na mata com Jade, um dos 
sequestradores liga e pede orientação a Pedro. O poli-
cial liga para Paulo Roberto e pede para ele receber a 
menina por uma noite. André pede a ajuda de Pedro 
para tirar Taylor da prisão. Eles levam o prisioneiro 
para a peixaria. Pedro fica sem saber o que fazer.

O RICO E LÁZARO 
Nabucodonosor o alerta dizendo para ficar alerta. 

Nebuzaradã joga charme para cima de Kassaia. Zac 
procura por Joana. Aspenaz suspira ao ter que aturar 
as futilidades de Neusta. Nabucodonosor elogia o desem-
penho de Arioque. Daniel encontra com Joaquim no palácio 
e diz que ele está protegido. Zac descobre que Asher pediu 
a mão de Joana em casamento. Ele fica furioso e chora 
angustiado. Uriel confessa que está devendo a Chaim e diz 
que Asher deverá servi-lo por sete anos. 

MALHAÇÃO
Max confronta Fátima sobre sua conversa com 

Guga. Serginho afirma a Guga que ele precisa 
contar a verdade para sua família. Max pede que 
Regina questione Fátima sobre a pergunta que fez 
a Guga. Marquinhos arma para prejudicar Raíssa em 
seu encontro com Montenegro. Sophia se preocupa 
quando Montenegro aprova a rivalidade entre Nanda 
e Raíssa. Camelo ajuda Raíssa. Thiago pede Jaque-
line em namoro. Milena revela a Daniel que é virgem. 
Camelo confessa a Nanda que ama Raíssa e termina 
o namoro com ela. Camelo se declara para Raíssa e 
os dois se beijam. Max procura Serginho.

BOM SUCESSO 
Sofia inventa que pegou o dinheiro para comprar 

uma passagem para visitar o pai. Alberto faz Nana 
pedir desculpas a Paloma. Diogo avisa a Nana que 
Sofia acobertou Paloma, mas não tem como provar. 
Alberto confirma para Paloma que irá à feijoada no 
Cacique de Ramos. Alice fotografa Ramon conver-
sando com Francisca. Ramon demonstra preocupa-
ção com Gabriela. Alberto convida Paloma para dormir 
na mansão, por causa do temporal. Alberto acata a 
sugestão de Paloma de todos os funcionários jantarem 
à mesa com eles. Ramon faz companhia aos filhos de 
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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- JOSÉ KOROPKA E MARCIA REGINA ALONSO
2- MARIO ALFONSO CUEVAS GAETE E PATRICIA JULIANA ANDREIS
3- DIEGO QUEIROZ DA SILVA E MAYARA KLEINHANS
4- LUCIANO PASQUALI E DAYSE PRAXEDES FIGUEIREDO
5- FLÁVIO CARLOS WINCK E GRAZIELE VIANA ZIENTARSKI
6- ODAIR SCAPINI COUTINHO JUNIOR E RAFAELA HOFFMEISTER DOS SANTOS
7- THIAGO GRIGINI PICHININI E KARINE DONATO
8- MARCIANO ROSSI MARIAN E GISELLI VITÓRIA DO ROZÁRIO
9- MATHEUS AUGUSTO KNIPHOFF DULCE E BIANCA CAROLINE PALACIO
10- SILVIO GUILLERMO AGUIRRE E LUCILA MAZUQUINI BOSSA
11- RAFAEL CARNIEL DA SILVA E ANA PAULA GOULART 

 Em “Órfãos da terra”, Norberto fica sem graça 
quando Rania e Santinha o aconselham a chamar 
a Polícia para denunciar o roubo. Valéria e Camila 
se divertem na Europa. Bruno tenta consolar Nor-
berto. Fauze fica perturbado quando Fairouz não 
confirma que Aziz é seu pai. Benjamin e Letícia 
se amam. Ester atrapalha o namoro de Latifa e 
Abner. Sara desmaia, e Ali se preocupa. Fairouz e 
Rania se conhecem. Martin esconde algumas fotos 
de Bruno. Jean destrata um cliente, e Caetano o 
afasta da oficina. Sara anuncia sua gravidez.  

Valéria e Camila se divertem 
na Europa com dinheiro 
roubado de Norberto
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Um golpe de sorte grande lhe permitirá focar 
em seus objetivos e aproveitar o dia. Não 
hesite. Você vai estar em excelente forma. 
Preste atenção no que come e você terá 
aumento de energia.

Você vai ter muito o que fazer hoje! A sensa-
ção de cansaço irá dificultar um pouco as suas 
atividades. A culpa é da sua dieta.

Você vai aprender uma lição do passado. Este 
é o momento para fazer um balanço e colocar 
as coisas no lugar. Você poderia fazer isso 
desenvolvendo resistência sobre os músculos 
e ligamentos.  

Não hesite em dar a sua opinião. Você vai ser 
realista, como sempre. Você está involuntaria-
mente pressionando demais. Você precisa de 
muito exercício e descanso, por isso pratique 
um esporte.

A sorte vai fazer maravilhas para o seu oti-
mismo e aquele das pessoas ao seu redor. 
Você está em boa forma. Continue os esfor-
ços que já começou a fazer em sua dieta e 
tudo ficará bem.

De repente você se sente tomado por uma 
sensação de liberdade. Evite tomar grandes 
decisões de hoje. Você tem uma sensação de 
serenidade e calma, o que lhe permitirá recar-
regar as baterias. Você precisa disso.

Você vai obter grande satisfação por dedicar 
suas energias a um amigo que precisa de você. 
Você sente necessidade de diminuir o ritmo. 
Ouça seus instintos básicos e descanse um 
pouco, sem se culpar inutilmente.

Não force as pessoas próximas a você a darem 
o seu consentimento. Aproveite o tempo para 
sair, fazer uma longa caminhada ou praticar 
algum esporte, isso vai ajudar você a se livrar 
de qualquer tensão que tenha.

Algo novo está vindo em sua direção. Você 
receberá uma boa notícia que se encaixa 
perfeitamente com seus planos. Você precisa 
trabalhar na tonificação de seus músculos, isso 
vai ajudar a harmonizar as suas energias.

Você terá a sensação de que as coisas estão 
indo rápido demais, mas as relações com os 
outros lhe permitirão manter o ritmo. Você está 
totalmente feliz com você mesmo e está esta-
belecendo uma vida equilibrada. 

O lazer lhe dará uma oportunidade de reali-
zação pessoal. A amizade está em destaque! 
Você vai achar fácil encontrar um bom equilí-
brio entre atividade e repouso e isso vai ser 
bom para o seu bem-estar.

Você vai encontrar seu próprio caminho para 
dialogar, o que vai tornar a vida mais fácil. Você 
precisa de mais liberdade e vai se sentir mais 
hostil, você precisa respirar.
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AEA
ESPETACULO

SAADUTOR
FINGIRORA
ISCAIMAÇÃ

TAPACATO
VENDANOTS

TALHOOLE
PESODOSAM

SJEGS
OPASSEOU

ROCHEDOLAJE

IREUNEI
AMEZEVT

PLANEJAMENTO

Apresen-
tação

pública
do artista

Querer
passar

por algo
que não é

Cumpri-
mento
dito ao
telefone

Grito de in-
centivo do
torcedor,

no estádio
Combinam
nas pro-
porções
devidas

Divertiu-se
viajando

Põe junto
(o que

estava es-
palhado)

Ave per-
nalta do
Cerrado

brasileiro

Placa pla-
na para co-
brir pisos
Sequer

Definição
das eta-
pas ne-

cessárias
para a

realização
de um

trabalho

Não, em
inglês
A hora

decisiva

Tambor
médio

Charco;
pântano

Quitanda
(bras.)
Rasgo;
corte

Chamariz 
para
atrair
peixes

Músculo
da coxa

André Sá,
ex-tenista 

Profissional que
assessora o trabalho
do Conselho Tutelar

Batidas

Robôs
O Mineirinho, surfista

campeão mundial 
em 2015

Barco
para lazer
Sem muita
agitação

É formada apenas
pelo predicado, como
em "Choveu" (Gram.)

Parte mais
saliente da
bochecha

(?)-pro-
nobis,
planta

com 25% 
de proteína

Gloria Stefan,
cantora cubana

Heroína de "Stranger
Things" (TV)

"Era uma
(?)", frase
que inicia 

contos
infantis 

(?)-shirt,
tipo de

camiseta

Mineral verde de joias
Classificação do rio
Amazonas, quanto

ao escoamento

Unidade
monetária 
colombiana

Célebre
acidente 
geográfi-

co de
Gibraltar

3/not — ora. 6/adutor — eleven. 7/rochedo.
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www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 53

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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 Amanhã (24) completa qua-
tro meses do ataque que levou 
à mor te o empresário Sandro 
Rossi, 45 anos, atingido por mais 
de 20 disparos de pistola quando 
chegava à sua loja de bebidas no 
Bairro Santa Cruz, em Cascavel. 
O crime aconteceu no dia 24 de 
abril e Sandro morreu no dia 18 de 
junho em decorrência de hemorra-
gia causada pelos ferimentos.

Até agora, ninguém foi preso 
pelo crime. 

 Leonir Geovana, 49 
anos, ficou ferida em 
grave acidente registrado 
na manhã de ontem (22) 
no Bair ro Parque São 
Paulo, em Cascavel. A 
colisão de dois veículos 
aconteceu na esquina 
das Ruas Souza Naves e 
Hyeda Baggio Mayer. 

Com a força do impacto, 
a frente de um dos veícu-
los ficou destruída e o 
outro foi parar em um ter-
reno próximo. 

A condutora de um dos 
carros teve ferimentos na 
região lombar e no tórax. 
Ela foi encaminhada à UPA 
Tancredo Neves. No outro 
carro ninguém se feriu.  

Mulher fica ferida em acidente grave 

Caso Rossi: mais um 
aniversário sem respostas

O carro usado no ataque foi 
apreendido ainda no dia do crime 
e passa por perícia. 

Esse foi o segundo ataque 
sofrido por Sandro, que havia sido 
balado em novembro de 2018. 
Esse crime também ainda segue 
sem solução. 

INVESTIGAÇÃO 
Sandro é apontado como forne-

cedor de drogas para traficantes de 
Guarapuava. No dia 10 de julho, 
quase um mês após sua morte, 
um mandado de prisão contra ele 
foi expedido em uma Operação da 
Polícia Civil. 

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
20 
02 
03 
25

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Outros crimes
No dia 5 de junho o irmão de Sandro, Robson Rossi, também foi vítima de tentativa 
de execução. Foram disparados cerca de 30 tiros contra o carro em que ele estava, 

no Centro de Cascavel. Um dos disparos acertou a boca de Robson, mas ele sobrevi-
veu. Um rapaz suspeito de ser o atirador está preso. 

Outro crime que completa dois meses e pode estar relacionado com os dois irmãos 
é o assassinato de Filipe Raphael Ciqueira Chagas, 32 anos. Ele foi atingido por cerca 

de 15 tiros de pistola 9 milímetros quando transitava de carro pela Rua Pio XII, no 
dia 25 de junho. Filipe teria comprado uma empresa dos irmãos Rossi dias antes 
de ser morto. E a Polícia Civil não descarta a possibilidade de os crimes estarem 

ligados. A Delegacia de Homicídios informou que as investigações continuam e que 
diligências em busca dos autores seguem sendo realizadas.    

COM o impacto da batida, um dos carros teve a frente destruída e outro foi parar em um terreno
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a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

Elen dos Santos, 27 anos, teve 
ferimentos moderados após o 
veículo que ela conduzia tom-
bar na tarde de ontem (22) em 
uma área rural, na região sul de 
Cascavel. A jovem teria perdido 
o controle da direção, batido o 

 Há 20 dias a família de Wagner 
Aparecido Lunardi Cauz, 39 anos, 
espera por respostas ou algum 
contato dele. Wagner desapareceu 
no último dia 3 quando foi atender 
alguém que o chamou pelo nome em 
frente à casa em que mora com a 
esposa e o filho. Ele saiu sem levar 
documentos nem o telefone celular. 

A polícia ainda não tem pistas do 
paradeiro de Wagner, mas não está 
descartada relação com o roubo 
do caminhão dele e da carga que 
transportava ocorrido dias antes.  

20 dias sem pistas 
Ele registrou o crime do veículo 
e da carga no dia 26 de julho na 
Delegacia de Furtos e Roubos de 
Cargas em Curitiba. Ele contou ter 
sido assaltado em Balsa Nova. O 
caminhão, que não tinha seguro, 
ainda não foi encontrado.

A irmã de Wagner ainda tem 
esperanças de que ele seja encon-
trado vivo. 

Informações sobre o caso ou 
sobre o paradeiro de Wagner podem 
ser repassadas de forma anônima 
pelos telefones 190 e 197.

 Encceja: 92% dos 
internos do Cense II 

farão a prova 
De acordo com a Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho, 51 
jovens que estão internados no 
Cense II (Centro de Socioeduca-
ção) em Cascavel farão a prova 
do Encceja Nacional PPL (Exame 

Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e 

Adultos para Jovens que Cum-
prem Medida Socioeducativa de 

Privação de Liberdade). 
O número de jovens internados 
no local não foi repassado pela 
secretaria, mas há cerca de um 
mês havia 55 jovens no local.
No Estado, 461 adolescentes 

devem fazer a prova, o que 
representa 67% do total de 
jovens em cumprimento de 

medida de internação durante o 
período da inscrição.

O QUE É ENCCEJA
A prova é destinada para quem 
não concluiu os ensinos médio 
e fundamental e vem desem-
penhando uma boa medida 

socioeducativa nas unidades 
do Estado. Os participantes 
poderão usar o desempenho 
no exame como mecanismo 

de certificação para conclusão 
do Ensino Fundamental ou do 
Ensino Médio. As provas serão 
aplicadas nos próprios Censes 

nos dias 8 e 9 de outubro.  

Mulher se fere em tombamento 

veículo em um barranco e tombado 
em seguida. 

Ela sofreu uma contusão no crâ-
nio, ferimentos causados pelo cinto 
no abdômen e tórax e ferimentos 
leves nos braços e nas pernas. A 
jovem foi encaminhada ao hospital.  
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Única equipe cascavelense res-
tante na categoria sub-15 do cam-
peonato regional, o Operário Atlético 
Clube enfrenta o Grêmio/Toledo neste 
domingo, às 10h30, no campo do São 
Cristóvão, no Periollo, em busca de uma 
vaga na final da competição.

O time cascavelense, que é uma filial 
do Operário de Dourados (MS), é um pro-
jeto social com foco no rendimento e na 
cidadania. As aulas são gratuitas e reali-
zadas no campo do Jardim Colonial às 
segundas, quartas e sextas-feiras, às 9h e 
às 15h. Os atletas também fazem prepa-
ração muscular em parceira com uma aca-
demia, às terças e quintas-feiras à tarde.

Tudo isso porque também irão dispu-
tar o campeonato paranaense da cate-
goria pelo Operário AC, mas no Mato 
Gross do Sul, a partir de setembro.

No Regional Sub-15, o time casca-
velense, do entusiasta João Luiz, está 
invicto. Passou pela primeira fase com 
quatro vitórias e um empate e nas quar-
tas de final eliminou a Sorec. Agora, 
enfrenta o Grêmio/Toledo em busca 
de uma vaga para decidir o título com 

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º C. 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 Cascavel 31 17 10 1 6 36 35 1
5º C. Mourão 30 15 9 3 3 44 29 15
6º Joinville 29 16 8 5 3 46 32 14
7º Tubarão 27 14 8 3 3 47 34 13
8º Pato Futsal 27 17 7 6 4 37 36 1
9º Assoeva 23 16 7 2 7 45 42 3
10º Foz Cataratas 22 17 7 1 9 43 41 2
11º Atlântico 20 15 6 2 7 39 39 0
12º Jaraguá 19 17 6 1 10 41 53 -12
13º Joaçaba 18 16 5 3 8 29 42 -13
14º Marreco 18 16 4 6 6 47 55 -8
15º Marechal 17 16 5 2 9 41 47 -6
16º Intelli 16 16 4 4 8 37 51 -14
17º 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 12 22 42 -20

LIGA FUTSAL

18ª RODADA
       QUARTA-FEIRA (1º/5)

 Magnus 3x0 Joinville
      DOMINGO (23/6)

 Corinthians 2x2 Pato
     QUARTA-FEIRA

 Jaraguá 3x2 Atlântico
          ONTEM

 C. Barbosa x Marechal
             HOJE

20h15 Tubarão x Intelli
          SÁBADO

13h15 Marreco x Minas
19h C. Mourão x Assoeva
19h Cascavel x São José

            DOMINGO
19h Joaçaba x Blumenau 

 Quarto colocado na Liga Nacio-
nal, o Cascavel Futsal entra em 
quadra neste sábado para seu 
último compromisso para tentar se 
manter no top 4 da classificação. 
O desafio é em casa, contra o São 
José (SP), às 19h, no Ginásio da 
Coopavel, pela 18ª rodada.

O time cascavelense folgará na 
última rodada, toda marcada para 
o dia 6 de setembro. Por isso, 
só a vitória lhe interessa neste 
duelo. Para isso, precisará supe-
rar outra dificuldade, além do 
adversário. É que cinco jogado-
res superlotam o depar tamento 
médico: Wilsinho, Adeir ton, 
Murillo, Rabisco e Bichinho.

Jogão pela Liga Futsal
Assim, o elenco tricolor espera 

novamente contar com sua torcida 
na Coopavel, onde está invicto 
desde que passou a atuar apenas 
no local, no dia 10 de julho. De lá 
para cá foram cinco jogos, com três 
vitórias e dois empates.

Pela Liga, venceu o Minas (3 a 
1) e empatou com o Marreco (1 
a 1). Pelo Paranaense, venceu 

Campo Mourão (3 a 2) e São José 
dos Pinhais (7 a 2) e empatou com 
o Dois Vizinhos (3 a 3).

Neste sábado, a novidade será a 
estreia para o ala Claudinho diante 
da torcida cascavelense. Ele teve 
a documentação regularizada na 
última sexta-feira, a tempo de ir para 
o jogo contra a Intelli, que terminou 
com vitória da Serpente por 5 a 2. 

Decisão no Amador Regional
 Sub-15 de futebol

JOVENS do projeto social do Operário AC se preparam em campo e na academia para as competições  

FOTOS: DIVULGAÇÃO

a equipe de Guaraniaçu, que venceu a 
Globoaves na outra semifinal.

O campo do São Cristóvão ainda terá 
outros dois confrontos semifinais neste 
domingo, ambos entre Toledo e Grêmio/
Toledo: às 9h pela categoria sub-13 e às 
9h30 pela sub-11. O jogo entre Operário 
AC e Grêmio Toledo, pela semifinal da 
sub-15, será às 10h30.  
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             QUINTA-FEIRA
 Bragantino x Coritiba

                  HOJE
19h15 Atlético-GO x B. de Pelotas
21h30 Cuiabá x Botafogo-SP

                     SÁBADO
11h Paraná x Criciúma
16h30 Oeste x Vila Nova
16h30 Londrina x São Bento
16h30 Vitória x Operário
19h Ponte Preta x Sport
19h Figueirense x CRB

                     DOMINGO
11h América-MG x Guarani

18ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 34 17 10 4 3 25 8 17
2º Coritiba 32 17 9 5 3 25 14 11
3º Atlético-GO 29 17 8 5 4 21 14 7
4º Sport 29 17 7 8 2 23 14 9
5º Botafogo-SP 27 17 8 3 6 20 19 1
6º CRB 26 17 8 2 7 19 16 3
7º Ponte Preta 26 17 7 5 5 19 15 4
8º Cuiabá 26 17 7 5 5 21 18 3
9º Londrina 25 17 7 4 6 22 20 2
10º Operário 24 17 7 3 7 16 20 -4
11º Paraná 24 17 6 6 5 14 17 -3
12º B. de Pelotas 21 17 6 3 8 13 18 -5
13º Figueirense 20 17 4 8 5 13 15 -2
14º Vitória 18 17 5 3 9 17 26 -9
15º Vila Nova 18 17 4 6 7 11 15 -4
16º América-MG 18 17 4 6 7 14 20 -6
17º Oeste 18 17 3 9 5 15 16 -1
18º Criciúma 17 17 4 5 8 11 19 -8
19º São Bento 16 17 4 4 9 19 25 -6
20º Guarani 13 17 3 4 10 9 18 -9

SÉRIE B

 O voleibol masculino da 
AABB/Cascavel, que representa 
o Município nas competições 
da modalidade, disputa de hoje 
a domingo a 4ª etapa da Copa 
Oeste Juvenil (sub-18), em Palo-
tina. Serão ao todo oito equipes 
que se prepararam para as finais 
dos Campeonatos Estaduais e 
dos Jogos Oficiais do Estado.

O time comandado pelo técnico 
Dorival “Juca” Sesso Júnior ocupa 
a sexta posição na classificação, 
com 15 pontos, e vai a Palotina 
em busca de subir na tabela antes 
de sediar a última etapa da Copa 
Oeste, no mês de outubro.

“90% da nossa equipe é 2003 
(16 anos), o que nos coloca em 

Vôlei masculino
desigualdade com as demais 
equipes, mas ainda assim vemos 
potencial para brigar por um bom 
resultado, já que desde a primeira 
etapa a equipe vem demonstrando 
evolução e vontade de crescer”, 
disse o treinador, que trabalha com 
jovens atletas de olho em montar 
a base que jogará em 2020, para 
buscar uma vaga na divisão de elite 
dos Jogos da Juventude do Paraná.

A AABB/Cascavel enfrenta Céu 
Azul (7º colocado) nesta sexta-
feira, às 16h, e no sábado terá 
pela frente Medianeira (vice-líder), 
às 8h30, e Palotina (terceiro colo-
cado), às 15h, em busca de avan-
çar de fase. Os jogos serão no 
Ginásio Romeu Hendges (Umesp).

O canoísta Vagner Souta JR está repre-
sentando Cascavel e o Brasil na Hungria, 
no Mundial de Canoagem Velocidade. 
Depois da medalha de bronze conquistada 
nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, 
ele embarcou direto para a Espanha, para 
um período de treinamentos. O retorno 
para Cascavel está marcado para o dia 1º 
de setembro, quando deverá ser recebido 
com festa no aeroporto por amigos, fami-
liares e companheiros de equipe no CRC 
(Clube de Regatas Cascavel).

 Treinos gratuitos de vôlei feminino
A Secretaria Municipal de Cultura e Esportes está com vagas 

abertas para treinos de voleibol feminino. As interessadas, nasci-
das de 2005 a 2008, devem comparecer ao Ginásio Sérgio Mauro 
Festugatto, no Ciro Nardi, às segundas e quartas-feiras das 15h 
às 17h para avaliação e início imediato dos treinos. Não há custo 
algum e as categorias oferecidas são pré-infantil, infantil e juve-

nil. Os treinos são ministrados pelos professores Igor Mateus da 
Silva e Lucas Gomes Figueira. 

Circuito Sesc
Competição já tradicional 
no calendário dos atletas 
de pedestrianismo de toda 
região, a etapa Cascavel do 
Circuito Sesc de Corridas 
será neste domingo (25). O 
percurso, aferido e certificado 
pela Federação Paranaense 
de Atletismo, será nas 
distâncias 6 km e 12 km, e 
passará principalmente pela 
Avenida Brasil. Serão mais 
de mil competidores nas ruas 
da cidade durante a manhã. 
A largada para a corrida está 
marcada para as 7h30 e para 
a caminhada às 8h30. 

CRC
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PLACAR DE ONTEM
      SÉRIE B

 Bragantino ?x? Coritiba
     SUL-AMERICANA

 Corinthians ?x? Fluminense
    LIBERTADORES

 River Plate ?x? Cerro Porteño
       LIGA FUTSAL

 C. Barbosa ?x? Marechal  

 Lima, no Peru, recebe a partir 
desta sexta-feira (23) a 6ª edição 
dos Jogos Parapan-Americanos. 
Nas cinco edições anteriores do 
evento, o Brasil teve uma excelente 
participação, ocupando sempre a 
segunda ou a primeira posição da 
classificação geral. Em 2019, a 
meta do CPB (Comitê Paraolímpico 
Brasileiro) é o primeiro lugar.

Nas últimas três edições do 
evento o Brasil garantiu a liderança 
no quadro geral de medalhas. No 
Rio de Janeiro, em 2007, foram 
228 medalhas (83 ouros, 68 pra-
tas e 77 bronzes). Em Guadalajara, 

                  SÁBADO
11h Atlético-MG x Bahia
17h Grêmio x Athletico-PR

                      DOMINGO
16h Santos x Fortaleza
16h Vasco x São Paulo
16h Goiás x Internacional
19h Ceará x Flamengo
19h Avaí x Corinthians
19h CSA x Cruzeiro

                           SEGUNDA-FEIRA
20h Botafogo x Chapecoense

                     TERÇA-FEIRA
21h Palmeiras x Fluminense

16ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 32 15 10 2 3 25 14 11
2º Flamengo 30 15 9 3 3 32 18 14
3º Palmeiras 30 15 8 6 1 24 10 14
4º São Paulo 30 15 8 6 1 20 9 11
5º Atlético-MG 27 15 8 3 4 22 16 6
6º Corinthians 27 15 7 6 2 17 8 9
7º Internacional 24 15 7 3 5 17 12 5
8º Athletico-PR 22 15 7 1 7 22 15 7
9º Botafogo 22 15 7 1 7 14 15 -1
10º Bahia 21 15 5 6 4 17 15 2
11º Ceará 20 15 6 2 7 19 14 5
12º Goiás 18 15 5 3 7 14 24 -10
13º Grêmio 18 15 4 6 5 18 20 -2
14º Fortaleza 17 15 5 2 8 16 21 -5
15º Vasco 17 15 4 5 6 14 22 -8
16º Cruzeiro 14 15 3 5 7 13 22 -9
17º Chapecoense 13 15 3 4 8 16 27 -11
18º Fluminense 12 15 3 3 9 19 25 -6
19º CSA 11 15 2 5 8 4 22 -18
20º Avaí 6 15 0 6 9 7 21 -14

SÉRIE A

A Stock Car terá neste domingo (25) nova edição de sua já tradicional Corrida do Milhão, que será 
disputada em Interlagos, São Paulo, a partir das 11h30. Esta é a 11ª edição da corrida, que já foi 
realizada seis vezes em Interlagos, onde Thiago Camilo já venceu duas vezes (2011 e 2012). Ele, 
aliás, é tricampeão da prova. Venceu também em Goiânia 2015. Ricardo Maurício (2010), Ricardo 
Zonta (2013) e Felipe Fraga (2016) foram os outros vitoriosos em Interlagos. Já o rol de milionários 
da corrida conta também com Valdeno Brito (Jacarepaguá 2008), Rubens Barrichello (Goiânia 2014 
e 2018) e Daniel Serra (Curitiba 2017).

DUDA BAIRROS/STOCK CAR

em 2011, o Brasil alcançou 197 
medalhas (81 ouros, 61 pratas 
e 55 bronzes) e em Toronto, em 
2015, a delegação brasileira fez 
sua melhor campanha, com 257 
medalhas (109 de ouro, 74 de 
prata e 74 de bronze).

Em Lima, o Brasil conta com 
sua maior delegação da histó-
ria dos Jogos, com 513 pessoas 
representando o País em todas as 
17 modalidades. A meta é buscar 
vagas para os Jogos Paraolímpicos 
Tóquio 2020 e também preparar 
os paratletas brasileiros para com-
petição do ano que vem no Japão. 

Parapan Lima 2019
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