
Semana da Pátria
Até sexta-feira, a programação da Semana da Pátria 
envolve milhares de estudantes de Cascavel, que vai 

culminar com o grande desfile cívico-militar no sábado.
l Pág. 7
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Cascavel trocou em 8
meses o volume total 
de lâmpadas de 2018  

 A força-tarefa montada para aliviar o apagão da iluminação pública em Cascavel já deman-
dou mil horas extras dos servidores da Secretaria de Obras Públicas. Em oito meses, 

foram trocadas 15.142 lâmpadas, quase o total substituído em todo ano de 2018 
(15.559) e 20% a mais que em todo ano de 2017. l Pág. 3 

Sindicato pede interdição parcial da PEC Pá
g. 
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Produtividade, ócio e redes sociais

Nublado com 
muitas nuvens

Leonardo Torres é pesquisador, professor, doutorando em 
Comunicação e Cultura e pós-graduando em Psicologia Junguiana

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 13 14 22 26 29 30
concurso: 0196

10 12 13 25 44 47

concurso: 1981

concurso: 1377

15 36 45 51 52 59
concurso: 2184

concurso: 5062

07 09 20 33 61

concurso: 5419

74.107
41.609
04.318
68.504
57.458

AGOSTO

VILA NOVA/GO

concurso: 1860

01 02 03 04 05 10 11 15 
17 18 19 21 22 23 24

concurso: 2000

05 17 20 22 25 28 33 
38 39 61 62 65 66 

70 73 74 83 87 93 98

03 05 15 31 41 48

08 32 43 52 53 59 79

‘‘

‘‘‘‘

‘‘
O mundo dos negócios quer resultados. O administrador visa 

ao lucro; o publicitário, à venda; o engenheiro, ao custo/benefício 
e por aí vai. Tudo em prol do progresso da empresa. E, hoje, as 
redes sociais de bate-papo estão cada vez mais sendo utilizadas 
para agilizar a comunicação entre colegas de trabalho. O que gera 
uma discussão gigantesca sobre elas serem vilãs ou facilitadoras 
no mundo empresarial. No fundo, a pergunta é: ela auxilia no pro-
gresso da empresa?

O progresso, por sua vez, é a premissa para qualquer negócio. 
Não à toa, a palavra “negócio” pode ser entendida como “negar” 
o “ócio”. Em nossa sociedade ocidental, que valoriza o trabalho 
a todo custo, quem vive de ócio algumas vezes é considerado 
“vagabundo”; vide os adjetivos que pessoas preconceituosas dão 
a artistas, por exemplo. 

Curioso é saber que todo o processo de criação demanda 
de ócio, o que chamamos de “ócio criativo”. E parece que hoje 
estamos com tantos “negócios”, ou melhor, há tanta negação do 
ócio que a própria criatividade hoje é uma das características mais 
pedidas entre recrutadores. 

Quantas vezes não estamos quebrando a cabeça com algum 
problema e só conseguimos resolvê-lo no momento em que rela-
xamos e esquecemos dele? Parece que a solução vem à mente 
em milésimos de segundo. Os verdadeiros insights normalmente 
chegam pelo ócio. 

Quem precisa ficar 24 horas diárias conectado, trabalhando, 
não se permite ao ócio. Os insights, consequentemente, diminuem. 
Se a resolução de problemas é prejudicada, a produtividade cai. 
O descanso do indivíduo não acontece. Daí, a cada mensagem 
que chega, mais um estresse acumulado. Somente o barulho da 
mensagem já traz todo estresse de volta. Por isso, a síndrome de 
Burnout está cada vez mais comum em nosso tempo.

As redes sociais de bate-papo, que eram para ser facilitadoras, 
acabam dominando os dias, as horas, os minutos e os segundos do 
dia e, ainda, invadem nossos finais de semana, feriados e férias. Já 
é tempo de colocarmos um basta, harmonizarmos nosso cotidiano 
e perguntarmos: quem serve a quem? 

 Presidente Jair 
Bolsonaro diz 
que a cirurgia 
que fará fim 

de semana não 
o impedirá de discur-

sar na abertura da 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas, no dia 

24 de setembro, em 
Nova York. 

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

 “Eu vou comparecer à ONU, 
nem que seja de cadeira 

de rodas, de maca. Eu vou 
comparecer porque eu quero 

falar sobre a Amazônia. 
Mostrar para o mundo com bastante 
conhecimento, com patriotismo, falar 
sobre essa área ignorada por tantos 

governos que me antecederam”.

Nublado com 
muitas nuvens
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Lâmpada queimada
Os vereadores da Comissão de Segurança e Trânsito insistiram na 

má qualidade das lâmpadas que estão sendo trocadas na rede 
pública. Pedro Sampaio (PSDB) questionou a punição à empresa 
que entregou o produto ruim, mas a resposta foi de que houve 

apenas a notificação e que a empresa teria trocado os produtos.   

“Imobiliária” IPMC
A Cohavel (Companhia de Habitação de Cascavel) vai pagar  

R$ 8.525 por mês de aluguel ao IPMC pelo prédio onde ficava a 
Câmara de Vereadores, na Rua Paraná. O prédio foi repassado ao 

IPMC como parte do pagamento do déficit atuarial.

 Em cinco meses, 
a Secretaria de Obras 
Públicas e Serviços fez 
mil horas extras para dar 
conta da força-tarefa mon-
tada para trocar as lâmpa-
das queimadas na cidade. 
O balanço foi apresentado 
ontem, durante reunião 
entre o secretário Adelino 
Ribeiro e membros da 
Comissão Permanente de 
Segurança e Trânsito da 
Câmara de Vereadores. 

O setor demandou 
esforço por parte dos ser-
vidores para dar conta da 
demanda, já que, segundo 
Adelino, a maior dificul-
dade está na falta de fun-
cionários para atender 
as queixas da população 
com a iluminação pública. 
“Quando cheguei à secre-
taria, em abril, havia ape-
nas duas equipes, e dois 
eletricistas estavam de 
férias. Tive que chamá-los 
imediatamente diante da 
situação e começamos 
um trabalho difícil. Os 
servidores começaram a 
fazer três horas extras por 
dia para dar conta do ser-
viço”, conta.

Neste ano, foram tro-
cadas 15.142 lâmpadas, 
quase o total de todo o 
ano passado (15.559 
lâmpadas). Em 2017, o 
Município trocou 12.600 
pontos de luz públicos. 

De duas equipes para 
cuidar da iluminação, o 
setor passou a contar com 
cinco. São 15 concursados 
e 15 apenados que pres-
tam serviços, devido a par-
ceria com o Departamento 
Penitenciário. Porém, é 
pouco, conforme Ribeiro: 
a secretaria chegou a ter 
600 ser vidores e hoje 
conta com apenas 100. 

O chamamento de seis 

Sem laboratório
“Não temos laboratório para 
teste”, declarou o engenheiro 
da Secretaria de Obras, 
ao explicar que recebe o 
material elétrico com os 
devidos selos nacionais de 
inspeção e nem sempre o 
problema está na lâmpada, 
às vezes é “bocal, fiação, 
luminária, reator...” e isso 
demanda tempo: é tudo o 
que o setor também não 
tem. Com um fundo de R$ 22 
milhões, Fernando Hallberg 
(PDT) sugeriu a instalação 
de um laboratório ou que a 
Fundetec pudesse auxiliar 
no trabalho de pesquisa e 
verificação do material.

Adelino fica
Adelino Ribeiro estava 
ansioso ontem sobre o 
julgamento do Tribunal 
Regional Eleitoral da 
representação feita pelo 
PDT contra o deputado 
Boca Aberta Júnior por 
irregularidades na prestação 
de contas da campanha 
eleitoral. A decisão poderia 
dar a Ribeiro a cadeira na 
Assembleia Legislativa. O 
celular do secretário tocou 
duas vezes. Adelino disse 
que, “se fosse chamado, 
assumiria a vaga”. No fim 
da tarde, saiu o parecer que 
afastou as chances de ele 
voltar ao Legislativo estadual.

Frota terceirizada
A prefeitura vai terceirizar 
a frota. Já abriu licitação 

registro de preços - para 
12 meses - para contratar 
empresa para fornecer até 456 
veículos com características 
diferentes para atender as 
necessidades de cada setor. O 
gasto dependerá de quantos 
carros serão usados. Porém, o 
valor máximo estipulado em 
licitação é de R$ 827.121,96. 
O certame está marcado para 
dia 13 de setembro, às 8h30.

Reforço no time
Ex-presidente da Acic, o 
engenheiro civil Edson 
Vasconcelos assume a função 
de presidente do IPC (Instituto 
de Planejamento de Cascavel), 
até então comandada pelo 
supersecretário Cletírio Feistler, 
que agora ficará exclusivamente 
com a Casa Civil. Ele chegou a 
comandar, de uma vez só: Meio 
Ambiente, Obras, IPC e Casa Civil.

Doenças graves
O Sindicato dos Servidores 
Municipais de Cascavel 
esteve ontem em reunião 
com a Procuradoria-Geral e 
o vereador Celso Dal Molin 
(PL) para discutir a legislação 
municipal, especificamente 
sobre os afastamentos 
superiores a 90 e 180 dias 
por motivo de doença que 
retiram o benefício da 
licença-prêmio do servidor. A 
prefeitura argumentou que 
não tem como alterar a lei, 
já a categoria quer que ao 
menos para doenças graves - 
que liberam o saque do FGTS 
- tenha flexibilidade. 

Iluminação pública já
custou mil horas extras

eletricistas aprovados em 
concurso depende da 
arrecadação do Muni-
cípio no quadrimestre. 
Isso porque Cascavel 
extrapolou o limite pru-
dencial previsto na Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal. O novo balanço do 
quadrimestre está para 
ser apresentado e, se a 
arrecadação aumentou, a 
administração poderá con-
tratar mais servidores. 

Além disso, a Secre-
taria de Obras está à 
espera de dois caminhões 
novos e outros dois serão 
adquiridos até o fim do 
ano. “Se tivermos esses 
veículos e os servidores, 
teremos uma equipe para 
dar conta da demanda”, 
garante Ribeiro.

Outra meta é trocar as 
lâmpadas atuais por LED, 
que são mais resistentes, 
têm garantia de cinco anos 
de fábrica e consomem 
muito menos. 

A prefeitura já instalou 
1,2 mil dessas lâmpadas 
em fase experimental e 
pretende lançar em breve 
edital para a compra de 
mais 8.101 para as princi-
pais avenidas, a um custo 
de até R$ 10 milhões. 

Cascavel possui saldo 
de R$ 22 milhões na conta 
da TIP (taxa de iluminação 
pública), o que possibili-
taria mais uma licitação 
para mais 8 mil lâmpadas 
de LED. A cobertura por 
esse modelo seria de 50%, 
reduzindo as trocas. “Elas 
são mais resistentes. Na 
cidade, há 32 mil lâm-
padas, com essas duas 
compras, resolvemos o 
problema pela metade”, 
adianta Adelino. 
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Passados mais de dois anos das 
apurações, as diretoras de escolas 
municipais investigadas por par ticipa-
ção em suposta fraude na compra de 
cortinas e persianas tiveram reconhecida 
inocência no caso. 

O processo administrativo acabou 
sendo arquivado devido à prescrição do 
prazo. Contudo, após análise  jurídica, o 
prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) levou 
em consideração que os erros não foram 
das servidoras, mas de responsável pela 
fiscalização na Secretaria de Educação.

As denúncias eram de que uma 
empresa contratada pela prefeitura para 
fornecer cortinas e persianas a escolas 
repassou materiais de baixa qualidade 
e alguns itens teriam sido pagos mesmo 
sem terem sido entregues. 

De 2013 a 2015, a Secretaria de 
Educação havia comprado 23 mil unida-
des, totalizando R$ 799 mil, dos quais 
R$ 70 mil teriam sido pagos à empresa 

Diretoras são inocentadas 
sem que ela entregasse os produtos. 

O caso foi descoberto quando Para-
nhos assumiu a gestão, em 2017.

As diretoras municipais foram envol-
vidas na investigação devido às assina-
turas de recebimento das mercadorias. 
Elas tiveram suspensão dos cargos e 
cortes de até 50% dos salários.

O advogado Antonyo Leal Junior, da 
Cardozo & Leal Advogados, representou 
15 diretoras e alegou a inocência das 
envolvidas no processo. Isso porque a 
responsabilidade da fiscalização seria 
de outro servidor da própria Secretaria 
de Educação, Bianor Caron, que chegou 
a pedir demissão. “Também alegamos 
prescrição. O processo como um todo era 
injusto, pois a culpa era da empresa, que 
devolveu o dinheiro à prefeitura. As profes-
soras estavam sendo responsabilizadas 
por receberem as cortinas e as persianas 
sendo que nem sequer tinham conheci-
mentos técnicos para saber a metragem 

correta do material”, explica o advogado. 
O caso segue no Gaeco, onde também é 
investigado o ex-secretário de Educação 
Valdecir Nath e o próprio Bianor Caron. 

Na prefeitura, o processo foi tão com-
plexo que houve a contratação de uma 
empresa para auditar a metragem das 
cortinas entregues, o que levou à pres-
crição do caso. 

Além do fim dos prazos - o limite para 
apresentação de um resultado seria em 
18 de março de 2018 -, o prefeito consi-
dera que não houve dano ao erário, pois 
a empresa foi condenada a ressarcir os 
cofres públicos, conforme laudo peri-
cial, no valor de R$ 69.746,46, além de 
multa de descumprimento de contrato, 
no valor de R$ 10.996,62. “Com o res-
sarcimento da empresa condenada, não 
há o que se falar em dano ao erário por 
parte da servidora”.

 

CASO PERSIANAS:
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 German Ernesto Jimenez Carrillo 

ª 05 de fevereiro de 1944
V 28 de agosto de 2019 
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A despedida

Ele deixou seu país natal 
para realizar seu sonho

Durante exames de rotina, German Jimenez descobriu um tumor benigno no fígado. No 
dia 27 de junho último, ele passou por uma cirurgia para retirar o tumor. De acordo com 
a esposa, Hebe Negrão, uma fístula se desenvolveu e ele precisou ser internado. “Nós 
ficamos dois meses no hospital e, de repente, ele teve uma queda brusca de pressão 
arterial. Foi entubado, mas em questão de horas teve falência múltipla dos órgãos”.
O falecimento do Doutor Jimenez, na última quarta-feira (28), pegou a todos de sur-
presa e gerou muita comoção na cidade.

Amor em terras 
brasileiras

German Jimenez conheceu Hebe 
Negrão, a mulher que viria a ser sua 

esposa, em Curitiba. Ela trabalhava na 
Biblioteca Pública do Paraná, local onde 

Jimenez passava o almoço. “Ele ia à 
Biblioteca para ler e então nós come-

çamos a conversar... engatamos um 
namoro e em 1970 nós nos casamos”.  

Um dos mais conhecidos e con-
ceituados cirurgiões plástico de 
Cascavel e região, German Ernesto 
Jimenez Carrillo percorreu um longo 
caminho para realizar seu grande 
sonho: estudar medicina. Doutor 
Jimenez, como era mais conhecido, 
nasceu em Quito, no Equador, e dei-
xou sua terra natal para estudar.

Ele chegou a Curitiba em 1967 e 
conseguiu cursar a faculdade por meio 
de um convênio que o Brasil tinha com 
seu país. Jimenez fez residência no Hos-
pital Federal dos Servidores do Estado, 
no Rio de Janeiro, de 1972 a 1975, já 
na área de cirurgia plástica e obstetrícia. 

Após concluir a residência, Jimenez 
começou a procurar um local promis-
sor para viver e trabalhar. “Ele estava 
investigando onde poderia ir e ouviu 
falar em Cascavel. Gostou e acabou 

ficando aqui”, conta a esposa. 
De acordo com ela, Jimenez veio 

para Cascavel sozinho: “Quem lhe 
estendeu a mão quando ele chegou 
aqui foi o doutor [Luiz Carlos de] 
Lima. Naquela época, o Jimenez 
trabalhava com obstetrícia, porque 
a cirurgia plástica ainda nem era 
conhecida na cidade”.

Jimenez e a esposa concordaram 
que aqui era um bom local para viver 
e Hebe pediu transferência do traba-
lho na Biblioteca Pública do Paraná.

Os filhos German Marcelo e Fran-
cis nasceram em Curitiba, já Karla, 
Rafael e Rodrigo Negrão Jimenez 
nasceram em Cascavel.

JIMENEZ com a amada Hebe

Transmitindo conhecimento
Precursor da cirurgia plástica em Cas-

cavel e região, durante três décadas 
German Jimenez também se dedicou 
à docência. Ele trabalhou como pro-

fessor de histologia na primeira turma 
de Farmácia da antiga Fecivel (agora 

Unioeste) e posteriormente no curso 
de Medicina, também na Unioeste. 
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Semana da Pátria:
 “Consolidação do civismo”

Dando sequência às atividades cívicas da Semana da Pátria 
2019, a Escola Ademir Correa Barbosa, do Parque dos Ipês, 
e a Apae, com a presença também dos alunos da Escola Ita 
Sampaio, receberam ontem (2) o Fogo Simbólico da Pátria, 
com hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e de 

Cascavel, a execução do Hino Nacional e da Independência, 
estimulando o respeito aos símbolos nacionais. 

As atividades cívicas são momentos de reflexão, principal-
mente diante do momento pelo qual passa o Brasil, disse o 
prefeito Leonaldo Paranhos. “A consolidação do civismo se 

dá pelas ações diárias, pois compete ao serviço público, prin-
cipalmente, cuidar, zelar e se doar para construir uma cidade 
cada vez mais justa. E governar com justiça é observar o for-
mato horizontal, ou seja, governar para todos e garantir às 

pessoas políticas públicas de qualidade. E esta é uma semana 
para nos enchermos de energia positiva e de esperança”. 

 Há mais de três meses os tra-
balhadores dos Correios tentam 
conseguir o reajuste salarial de 
3,1%, a não privatização da esta-
tal e a não retirada de 19 cláusu-
las que garantem direitos, como o 
adicional noturno, a gratificação de 
férias e o plano de saúde.

No dia 31 de julho, o ministro 
Renato de Lacerda Paiva, vice-pre-
sidente do TST (Tribunal Superior 
do Trabalho), propôs aos traba-
lhadores a prorrogação do Acordo 
Coletivo 2018/2019. Os traba-
lhadores aceitaram, mas decla-
raram estado de greve até 31 de 
agosto. Sem nova negociação, 
nesta terça-feira (3) eles farão 
assembleias em todo o País - com 
exceção dos estados de São Paulo 
e do Rio de Janeiro, que farão as 

Trabalhadores dos Correios 
voltam a discutir greve

assembleias amanhã.
De acordo com a secretária de 

comunicação do Sintcom-PR (Sin-
dicato dos Trabalhadores nos Cor-
reios do Paraná), Silvana de Souza, 
eles querem que a empresa sente 
com os trabalhadores para nego-
ciar. “Durante o período de prorro-
gação, fizemos quatro reuniões e a 
empresa não sentou conosco. No dia 
27 de agosto o TST marcou uma reu-
nião e sugeriu mais 30 dias de prorro-
gação. Nós votamos pelo sim, mas 
a empresa votou pelo não”.

Os Correios propuseram 0,8% de 
aumento nos salários e a revogação 
de alguns benefícios trabalhistas. 

De acordo com os Correios, 
desde o início de julho a empresa 
par ticipa da mesa de negocia-
ção com representantes dos 

Unificação
O objetivo dos trabalhadores é 
uma greve unificada, prevista 
para se iniciar no dia 10 de 
setembro. “O quadro nacional 
já aponta para a greve unificada 
e intensa, já preparamos toda a 
parte burocrática para que seja 
uma greve legal”, explica a secre-
tária de comunicação do Sintcom-
-PR, Silvana de Souza.
De acordo com ela, se o Paraná 
votar a favor de greve e os outros 
estados não aderirem, a greve se 
inicia no Estado imediatamente. 

n Reportagem: Milena Lemes

Assembleias no Paraná 
Em Curitiba, a assembleia será às 19h, e as subsedes farão em horários diferen-
ciados. Em Cascavel e Guarapuava, as assembleias serão às 18h30, em Foz do 
Iguaçu às 18h45, Maringá e Ponta Grossa, às 19h; e Londrina terá duas assem-

bleias, uma às 17h30 e outra às 19h15.  

trabalhadores, sob mediação do 
TST, com total de dez encontros 
registrados em ata. Durante as reu-
niões, a empresa apresentou sua 
situação econômica e propostas 
para o acordo dentro das condições 
possíveis, considerando o prejuízo 
acumulado de R$ 3 bilhões. E que 
as federações apresentaram pro-
postas que superam até mesmo 
o faturamento anual da empresa.

ATIVIDADES CONTINUAM ATÉ SÁBADO, CONFIRA!
03/09 (TERÇA-FEIRA)
l 9h: - Colégio Adventista (Centro)
l 14h - Escola Municipal José Henrique Teixeira (Morumbi)

04/09 (QUARTA-FEIRA)
l 9h - Escola do Campo José Bonifácio e Colégio Estadual do Campo 
de Rio do Salto

05/09 (QUINTA-FEIRA)
l 9h - Escola Diva Vidal (Maria Luiza)
l 14h - Colégio Wilson Joffre (Centro)

06/09 (SEXTA-FEIRA)
l 9h - Escola Atílio Destro (Nova Itália)

07/09 - SÁBADO
l 8h30 - Chegada do fogo simbólico, acendimento da pira com 
hasteamento das bandeiras.
l 9h: Início do Desfile Cívico-Escolar-Militar
Local: Avenida Brasil, entre as Ruas Carlos de Carvalho e Carlos Gomes



08 HOJE NEWS HOJE NEWS, 03 DE SETEMBRO DE 2019
09HOJE NEWSCASCAVEL, 03 DE SETEMBRO DE 2019



08 HOJE NEWS HOJE NEWS, 03 DE SETEMBRO DE 2019
09HOJE NEWSCASCAVEL, 03 DE SETEMBRO DE 2019



para assistir à luta de Rock e Paixão. Paixão cobra a 
torcida de Kim. Coruja confirma com Chico seu plano 
de Rock perder a luta. Britney contrata Jeremias para 
ter seu emprego de volta. Cássia conforta Carlito, que 
a alerta sobre Merlin. Vivi confessa a Beatriz que se 
incomoda com Abdias. Fabiana proíbe Maria da Paz 
de vender bolos anunciando  o nome da empresa.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Para alavancar a carreira, Lindomar passa por 

uma transformação em seu visual. Marcelo fica cha-
teado por Luisa ter escondido dele o segredo de 
OTTO. Inconformado com a revelação de Pendle-
ton, Roger planeja uma vingança. Mirela conta a 
avó que voltou com Luca. Jeff não se conforma 
com a resposta de Pendleton e decide continuar 
investigando. As crianças do Clubinho ficam intri-
gadas com a pessoa que viram no laboratório. Pen-
dleton não consegue encontrar Ester. Após revelar 
a Poliana que sua irmã foi casada com Pendleton, 
Luisa diz que a filha que Sr. P perdeu era meia irmã 
da menina. Pendleton descobre que as crianças do 
Clubinho invadiram seu esconderijo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Helena e Pedro se preocupam com o sumiço das 

crianças. Geraldo diz para Regina que as crianças do 
vilarejo sumiram. Todos procuram Manuela, que finge 
ser Isabela, para fazer o show. Isabela leva as crianças 
do vilarejo até o apartamento dos Vaz para contar que 
os bandidos a sequestraram achando que era outra 
pessoa e que lhe ameaçaram de fazer mal para sua 
família e amigos. Meire espia pelo telescópio e acha 
a movimentação no apartamento dos Vaz perigosa. 
Isabela e as crianças do vilarejo se arrumam para 
sair numa expedição, mas antes precisam se livrar de 
Meire, que aparece na porta do apartamento dos Vaz.

TOPÍSSIMA 
Paulo Roberto fica chocado. Antonio tenta acal-

mar Madalena. Paulo Roberto se revolta e é chamado 
de machista. Andrea apoia Sophia e elas se abraçam. 
Beatriz descobre que assumirá a presidência. Pedro 
debocha de Graça e ela o afasta da investigação. 
Andrea não gosta ao perceber Lima e Angélica suge-
rindo que Sophia saia para espairecer. Graça ri e diz 
que está de brincadeira. Ela avisa que não afastará 
Pedro. Sophia se surpreende ao ver Antonio chegando 
para falar com Andrea.

O RICO E LÁZARO 
Absalom devolve o abutre que comprou. Dinah 

cuida de Benjamin. Amitis diz que Evil-Merodaque está 
indisposto e o rei fica irritado. Asher se declara para 
Joana. Com as provas em mãos, Daniel segue para o 
julgamento de Joaquim. Gedalias chega na Babilônia e 
pede para falar com o governador. Em Jerusalém, os 
hebreus se divertem na Festa do Tabernáculo. Beroso 
inicia o julgamento de Joaquim e avisa que o príncipe 
de Judá poderá ser condenado a morte. 

ÓRFÃOS DA TERRA 
Jamil encaminha a mensagem que Laila recebeu 

para Almeidinha. Benjamin decide sair de casa, mas é 
rejeitado por Letícia. Camila avisa a Rania que voltará 
para o Brasil. Padre Zoran tenta convencer Mágida a 
ficar no Brasil. Dalila se enfurece ao ver policiais perto 
de Laila e Jamil. Péricles reclama com Zuleika da insis-
tência de Almeidinha em querer ser avô. Dalila ameaça 
Missade, que acaba desmaiando. Aline discute com 
Caetano por causa de Benjamin. Elias tenta reatar com 
Missade, que o dispensa. Jamil e Laila levam Raduan 
até a praça e se preocupam quando um brinquedo do 
menino some. Missade conversa com Helena.  

BOM SUCESSO 
William registra Diogo e Gisele juntos na cama, e 

chantageia a colega. Felipe se interessa por Evelyn. 
Luan desconfia de Waguinho. Alberto agradece a Mar-
cos, ao saber que o filho conseguiu um empréstimo 
para salvar a editora Prado Monteiro. Marcos conta 
ao pai que pensa em publicar um novo livro. Marcos 
afirma a Paloma que sua noite em Búzios foi especial. 
Diogo e Gisele não gostam de saber que a Editora 
não irá mais fechar. Nana sente orgulho do irmão. Na 
quadra da escola de samba, Paloma acusa Silvana de 
ter sido a causadora do mal-estar de Alberto.

A DONA DO PEDAÇO 
Maria da Paz aconselha Chiclete a lutar por Vivi. 

Téo e Jô passam a noite juntos. Agno convida Leandro 
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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- MARCOS BIERNASKI VERNER E TATIANE CRISTINA RAMOS
2- ERALDO LEONEL DE SOUZA JUNIOR E ROSANA JACOB DA CRUZ
3- JOÃO EDUARDO FORMIGHIERI ZANELLA AMARAL MACIEL E DENISE IVONE LINKE
4- DIONATAN CARLOS RAMOS DOS SANTOS E FERNANDA APARECIDA DA ROCHA
5- JUAREZ CARLOS ENQUE JUNIOR E JAQUELINE MARIA DE FIGUEIREDO SANTOS
6- ANDERSON JEFFERSON PEREIRA DE QUADROS E SABRINA RODRIGUES DE ARAÚJO
7- ZAQUEU FERREIRA DA CRUZ E CAMILA FLORINDO IANKOSKI
8- JOSENILDO APARECIDO DE SOUZA E RAQUEL PARAIZO BERNIERI 

Em “Malhação”, Beto se irrita com Meg, e Guga 
a apoia. Incentivado por Marquinhos, Camelo rejeita 
o bazar promovido por Raíssa. Anjinha e Jaqueline 
confrontam Nanda. Marco descobre sobre o bilhete 
recebido por Neide em seu nome. Camelo e Raíssa 

se entendem. Nanda e Raíssa se preparam para 
gravar seus clipes. Montenegro se preocupa com os 
gastos de sua produtora. Beto desabafa com Filipe. 

Marco repreende Anjinha por sua armação com Neide. 
Neide se gaba do suposto bilhete de Marco. Nanda faz 
sucesso com a gravação de seu clipe, e Raíssa teme 
sua vez. Guga não consegue contar seu segredo à 

família, e acaba falando sobre o bebê de Meg. 

Nanda faz sucesso com 
a gravação de seu clipe
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A evolução nas relações ao seu redor lhe dará 
uma sensação de bem-estar interior. Você encon-
trará amizade afetuosa. Você precisa praticar um 
esporte para fazer a “máquina” trabalhar os mús-
culos e os ligamentos. Reserve tempo para isso.

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

A atmosfera será sombria, difícil e austera e você 
vai fazer o seu melhor para sair dessa. Você 
precisa reconhecer que está sofrendo de ten-
são nervosa no momento antes que você pense 
que está simplesmente se tornando impulsivo. 

Você achará mais fácil lidar com os obstáculos 
e saberá, em especial, como evitar os outros. 
Você está colocando toda a sua energia em 
ação construtiva. Pense em relaxar sua mente 
para manter o equilíbrio.

Sua sensibilidade lhe dará uma compreen-
são completa de um problema complexo a 
respeito de alguém ao seu redor. Os exces-
sos estão lhe dando problemas de peso, 
então vá com moderação.  

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações 
estão em sintonia com o seu ego básico e isso 
o torna dinâmico hoje. Você está inundado com 
uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
influência sobre os outros, mas não abuse.

É o seu bom senso que lhe permitirá sair 
de uma situação difícil. Sair da rotina irá 
permitir-lhe melhorar o seu estado de ânimo. 
No aspecto físico, você deveria beber mais 
líquidos para limpar os seus rins.

Você tem ideias concretas, especialmente para 
os seus projetos. A sorte estará do seu lado em 
todas as suas aplicações. Você está em melhor 
forma. Coma mais vegetais.

As coisas vão ficar muito agitadas com as pes-
soas ao seu redor e você vai ser bombardeado 
com todos os tipos de solicitações. Não diga 
sim a todas. Sua energia vai voltar para iniciar 
um projeto, o que significa muito para você.

O calor das pessoas ao seu redor será muito 
gratificante. Não se isole. Aproveite o máximo 
de hoje, tomando muitas vitaminas - você pre-
cisa cuidar mais de si mesmo.

Você vai estar mais enérgico e determinado 
do que nunca hoje. Siga suas novas prio-
ridades. Você está se sentindo cansado e 
deveria se afastar para ter uma mudança 
de ares e fugir da rotina.

Você vai se sentir inspirado para estabe-
lecer um maior equilíbrio na sua vida. A 
sensação de cansaço lhe dá uma pista: 
uma noite tranquila seria o ideal, descanse 
na sua própria casa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Significado
do "I", em

CIA

Exportação
de países

pobres sem
refinarias

Letra que
substituiu

o "ph"

"La (?) en
Rose", co-
autoria de
Edith Piaf 

Não por
(?): de
nada

Que
prolonga 
demasia-
damente

Sérgio
Groisman, 
apresenta-
dor de TV

Que aceita
as ordens

sem
contestar

Único
pronome

com flexão
de gênero

Parentes
que detes-
tam Harry

Potter

(?)
complexo:
fonte de
fibras

"A ira (?)
má conse-

lheira"
(dito)

Metal de
implantes
dentários
(símbolo)

"(?)
Traviata",
ópera de

Verdi

Modelo 
de carro
criado

por Ford
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nantas

Pintar (o
cabelo)
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Região do
antigo

Egito onde
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(?)-de-coruja, maior
espécie de borboleta

do Brasil
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inglês
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íntimo
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Apelido de
Guevara
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que vem
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Mulher (?):
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ca (SP)
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3/rat — see — vie. 4/hite — olho. 5/never. 11/vale dos reis.
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Mortes no trânsito
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

31 dias sem notícias 
Hoje completa 31 dias o desapa-
recimento de Wagner Aparecido 

Lunardi Cauz e não há pista de onde ele 
possa estar. A família segue na espe-

rança de que alguma informação possa 
chegar. A polícia não tem novidades 
sobre o caso.  Assim como também 

não há informação sobre o caminhão 
de Wagner, roubado dias antes de seu 

desaparecimento. Não está descartada a 
possibilidade de relação entre os dois cri-
mes. Wagner saiu da casa onde mora com 
a esposa e o filho no dia 3 de agosto para 
atender alguém que o chamou pelo nome 

na rua. Ele sumiu sem levar documento 
ou telefone celular.  Qualquer informação 

sobre o caso pode ser repassada pelos 
telefones 190 e 197.  

Claudinei Lejanoski dos Santos, 
24 anos, teve ferimentos graves ao 
bater de moto em uma árvore na 
Avenida Rocha Pombo, Bairro São 
Cristóvão, em Cascavel. 

O acidente aconteceu na tarde 
de ontem (2) e, de acordo com tes-
temunhas, o rapaz teria desviado 

Polícia alerta para 
golpe com dólar falso 
A Polícia Civil de Cascavel registrou 
ontem (2) boletim de ocorrência de 
proprietários de uma relojoaria de 
Cascavel que registraram prejuízo 
de R$ 800 após um homem - que se 
identificava como chileno - fazer uma 
compra no local e pagar em dólar.
Após a venda, o empresário desco-
briu que se tratavam de notas falsas. 
O homem ainda não foi identificado 
pela polícia, que pede cautela e aten-
ção caso apareça um cliente seme-
lhante nos comércios.

OUTRO CASO
Além dessa situação, a polícia já tem 
conhecimento de outro caso semelhante 
e as primeiras informações são de que 
o golpista é outro. O que leva a crer que 
possa haver mais pessoas agindo da 
mesma forma. Informações ou denúncias 
sobre o autor do golpe podem ser repas-
sadas pelos telefones 190 e 197.   

A Polícia Civil emitiu um alerta 
à população de Cascavel por conta 
do período de recebimento de salá-
rios, aposentadorias e pensões. 
O pedido de atenção é voltado 
especialmente aos idosos e pede 
cuidado na saída de agências ban-
cárias, transporte coletivo e na rea-
lização de compras no comércio. 

A PC afirma que é um período 
propício para furtos a pedestres 
tanto nas ruas quanto em lojas, 
e de passageiros nos ônibus.  A 
recomendação é para evitar deixar 

Motociclista se fere
ao bater em árvore

de um veículo utilitário que invadiu 
a pista. Ele subiu no canteiro da 
avenida e bateu contra a árvore. 

Claudinei teve ferimentos graves no 
tórax e na clavícula e outras escoria-
ções e, após ser atendido pelo médico 
ainda no local, foi encaminhado ao HU 
(Hospital Universitário) de Cascavel.  

Antônio Cardoso, de 65 anos, estava 
com um carrinho de recicláveis quando foi 
atropelado por um carro na Rua Paraná, no 
Centro de Cascavel, na tarde de ontem 
(2). Ele sofreu ferimentos no tórax e no 
abdômen e foi encaminhado à UPA Tan-
credo Neves. O motorista fugiu do local. 

senhas com o cartão e transportar 
os documentos, os cartões e/ou o 
dinheiro de forma segura, cuidando 
inclusive com bolsas e mochilas. 
Além disso, é preciso cautela ao 
falar ou mesmo receber ajuda de 
pessoas estranhas.  

Alerta para saída de banco
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 O Sindarspen (Sindicato dos 
Agentes Penitenciários do Paraná) 
vai ajuizar ação cautelar pedindo a 
interdição parcial da PEC (Peniten-
ciária Estadual de Cascavel) para 
que o local não receba mais pre-
sos. “A PEC está com 973 presos, 
a capacidade é de 960 detentos, 
nas celas que são construídas 
para abrigar seis detentos já tem 
sete e ainda existe um pedido 
para a transferência de 120 
detentos que estão na Cadeia 
Pública para lá... Aí a situação 
fica insustentável mesmo e a 
ameaça de uma nova rebelião é 
iminente”, alerta a diretora execu-
tiva do Sindicato, Vanderleia Leite, 
após visita à unidade ontem (2). 

Sindarspen quer impedir
novos presos na PEC

FALTA DE AGENTES
Não bastasse a superlotação 

de presos, a maior preocupação do 
sindicato é com a falta de agentes 
penitenciários na PEC. O Sindars-
pen já oficiou o Depen (Depar-
tamento Penitenciário) diversas 
vezes devido à falta de agentes 
e novos ofícios devem ser entre-
gues hoje a Depen, Ministério 
Público, Câmara de Vereadores, 
OAB, Conselho de Segurança, 
Conselho da Comunidade e ao 
Juiz da VEP (Vara de Execuções 
Penais), Paulo Damas. “A defa-
sagem de 60% no efetivo de agen-
tes da PEC é reconhecida até pela 
coordenação regional do Depen. 
Hoje são 103 agentes na PEC, e 

muitos deles em função adminis-
trativa. O ideal para os padrões de 
segurança determinado pelo Con-
selho Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária é de cinco presos 
por agente nos plantões. Hoje a 
PEC deveria ter pelo menos 195 
agentes”, reforça Vanderleia. 

 Pedido ao MP
Após diversos pedidos para a contratação de agentes via concurso público, o 
Sindarspen sugere que o Estado contrate via PSS (Processo Seletivo Simplificado) 
agentes que atuem até que concursos sejam realizados, amenizando o problema. 
A líder sindical Vanderleia Leite esteve reunida na tarde de ontem com o pro-
motor de Justiça Flávio de Oliveira Santos, que se comprometeu a encaminhar 
ao Estado um pedido para a convocação emergencial de agentes via PSS, assim 

como pedido para que não sejam transferidos mais detentos para a PEC.

Depen
O Depen negou pedido para a 
transferência dos 120 presos 
da Cadeia Pública para a PEC. 
Uma informação repassada 
por fontes ligada à Cadeia 
Pública é de que dez detentos 
teriam sido levados à PEC na 
tarde de ontem (2). O Depen 
informou que diariamente 
entram e saem presos na PEC 
e que a entrada e a saída de 
detentos é um dos trabalhos 
de gestão dos ambientes 
prisionais. Contudo, o número 
não foi confirmado. 

n Reportagem: Cláudia Neis
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A ginástica rítmica de Cascavel se destacou 
no Campeonato Paranaense da modalidade, 
realizado nas categorias pré-infantil e juvenil, 
no fim de semana, em São José dos Pinhais. 
Na pré-infantil, Stefhany Beatriz Popoaztki 
foi campeã geral do Nível 1, além de ouro 
nos aparelhos corda, mãos livres e arco. 
No Nível 2, Júlia Oliveira foi vice-campeã 
geral e medalha de ouro no mãos livres. 
Na categoria juvenil, no Nível 1, Mariana 
Batista, Letícia Faria e Giovana Souza foram 
vice-campeãs por equipe. 

Jogos do COB 
começam hoje

Competição que movimentará 
mais de mil pessoas nesta semana 
em Cascavel, os Jogos Escolares 
da Juventude dão início às dispu-
tas da fase regional Amarela nesta 
terça-feira, com programação pela 
manhã e à tarde em oito locais. O 
basquete será disputado no Insti-
tuto Federal do Paraná e no ginásio 
da Unopar; o futsal no Ginásio Sér-
gio Mauro Festugatto e no CIE Alice 
Martelli; e o handebol e o vôlei em 
quatro quadras do Centro Universi-
tário da Fundação Assis Gurgacz.

A competição contará com alu-
nos-atletas de 12 a 17 anos de esco-
las de Espírito Santo, Goiás, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 
São Paulo. Santa Catarina não parti-
cipa por ser a sede do evento nacio-
nal, em novembro, em Blumenau.

Ao todo, as delegações dos oito 
Estados participantes reúnem 844 
pessoas, sendo 726 atletas. A 
eles se somam mais de 100 árbi-
tros e 70 voluntários, que ficarão 
até sexta-feira (6) em Cascavel. 

EQUIPES PARANAENSES
O Estado do Paraná está representado por 10 equipes nos 

Jogos Escolares da Juventude, em Cascavel:

Ü CATEGORIA 15 A 17 ANOS
l Basquete masc. do CE Frentino Sackser/Mal. C. Rondon
l Vôlei fem. do CE Água Verde/Curitiba
l Vôlei masc. do CE Fazenda Velha/Araucária

Ü CATEGORIA 12 A 14 ANOS
l Basquete fem. do Colégio Passo a Passo/Terra Rica
l Basquete masc. do Colégio Positivo Júnior/Curitiba
l Futsal fem. do CE João Paulo II/Arapoti
l Futsal masc. do CE Lúcia de Oliveira Schoffen/Altônia 
l Handebol masc. do CE Leonilda Papen/Mercedes
l Vôlei fem. do Colégio Santa Terezinha/Guarapuava
l Vôlei masc. do Colégio Dom Bosco/Maringá 

O Cascavel Olympians largou com vitória na Copa Fronteira de Futebol Americano ao vencer por 13 a 8 a equipe do Foz do Iguaçu Black Sharks, 
de uma das mais tradicionais do Estado. A chuva prejudicou os ataques aéreos de ambos os times no Estádio Ninho da Cobra, o  que fez com que 
as defesas trabalhassem bastante e deixasse o placar aberto até o último lance de jogo. Foi a primeira vez na história que o time cascavelense, que este 
ano teve 50% do elenco reformulado, venceu o de Foz do Iguaçu, que conta com um experiente grupo de jogadores. O segundo compromisso do 
Olympians na Copa Fronteira será fora de casa, no dia 15, contra o Francisco Beltrão Red Feets.  

ARQUIVO ATLETAS

ARQUIVO ATLETAS
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 Vindo de um atípico empate por 
0 a 0 na Série Ouro do Campeo-
nato Paranaense, sábado (31), em 
casa, com o Foz Cataratas, o Cas-
cavel Futsal curte uma também atí-
pica semana de folga. Pelo menos 
no calendário de jogos.

É que o próximo compromisso 
da Serpente será apenas na pró-
xima terça-feira (10), em outra 
pedreira pelo Estadual: o líder Pato, 
fora de casa. Será o terceiro adver-
sário seguido dentre os gigantes do 
salonismo do Paraná. Antes do Cata-
ratas, atual campeão da Série Ouro, 
o time cascavelense fez clássico 
com o Marechal e ficou no empate 
por 3 a 3, também em casa.

Pela sequência de jogos que 
seus comandados vinham enfren-
tando, a semana de folga de par-
tidas é vista com bons olhos pelo 
técnico Cassiano Klein.

“Isso é sensacional, o esporte 

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 36 17 11 3 3 38 18 20
2º Santos 36 17 11 3 3 29 17 12
3º Corinthians 31 17 8 7 2 19 9 10
4º São Paulo 31 17 8 7 2 20 11 9
5º Palmeiras 30 16 8 6 2 24 13 11
6º Internacional 27 17 8 3 6 21 16 5
7º Atlético-MG 27 17 8 3 6 22 18 4
8º Bahia 27 17 7 6 4 19 15 4
9º Athletico-PR 25 17 8 1 8 24 17 7
10º Botafogo 23 17 7 2 8 16 18 -2
11º Grêmio 22 17 5 7 5 20 21 -1
12º Fortaleza 21 17 6 3 8 21 24 -3
13º Goiás 21 17 6 3 8 16 27 -11
14º Ceará 20 17 6 2 9 19 18 1
15º Vasco 20 17 5 5 7 16 23 -7
16º Cruzeiro 18 17 4 6 7 15 23 -8
17º Chapecoense 14 17 3 5 9 16 28 -12
18º Fluminense 12 15 3 3 9 19 25 -6
19º CSA 12 17 2 6 9 5 24 -19
20º Avaí 7 16 0 7 9 8 22 -14

 São Paulo 0x0 Grêmio
 Bahia 1x0 CSA
 Chapecoense 0x1 Santos
 Athletico-PR 1x0 Ceará
 Internacional 3x2 Botafogo
 Fortaleza 2x0 Goiás
 Flamengo 3x0 Palmeiras
 Cruzeiro 1x0 Vasco
 Corinthians 1x0 Atlético-MG

               ONTEM
 Fluminense x Avaí

17ª RODADA

SÉRIE A

   SÁBADO
11h Corinthians x Ceará
11h Vasco x Bahia
17h Fortaleza x Fluminense
17h Avaí x Flamengo
19h Internacional x São Paulo
21h Goiás x Palmeiras

          DOMINGO
11h Cruzeiro x Grêmio
16h Santos x Athletico-PR
16h Botafogo x Atlético-MG
19h CSA x Chapecoense 

18ª RODADA

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

20ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 41 20 12 5 3 31 10 21
2º Coritiba 34 20 9 7 4 27 17 10
3º Atlético-GO 34 20 9 7 4 23 15 8
4º Sport 32 20 7 11 2 26 17 9
5º Cuiabá 31 20 8 7 5 23 18 5
6º CRB 30 20 9 3 8 22 21 1
7º Ponte Preta 30 20 8 6 6 22 18 4
8º Operário 29 20 8 5 7 17 20 -3
9º Paraná 29 20 7 8 5 16 18 -2
10º Botafogo-SP 28 20 8 4 8 20 22 -2
11º Londrina 25 20 7 4 9 24 26 -2
12º B. de Pelotas 25 20 7 4 9 15 20 -5
13º América-MG 25 20 6 7 7 19 22 -3
14º Criciúma 22 20 5 7 8 14 20 -6
15º Vitória 21 20 5 6 9 18 27 -9
16º Figueirense 21 20 4 9 7 15 19 -4
17º Vila Nova 21 20 4 9 7 13 17 -4
18º Oeste 20 20 3 11 6 17 20 -3
19º São Bento 19 20 5 4 11 23 30 -7
20º Guarani 19 20 5 4 11 13 21 -8

SÉRIE B

          HOJE
19h15 Vila Nova x Vitória
19h15 B. de Pelotas x Londrina
21h30 Criciúma x Ponte Preta

         QUINTA-FEIRA
19h15 CRB x Paraná

            SEXTA-FEIRA
18h45 São Bento x Figueirense

           SÁBADO
11h Botafogo-SP x América-MG
16h30 Guarani x Oeste
16h30 Operário x Cuiabá
19h Sport x Bragantino

          DOMINGO
11h Coritiba x Atlético-GO 

 
21ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Futsal 53 22 17 2 3 88 36 52
2º C. Mourão 48 24 15 3 6 81 43 38
3º Marechal 45 21 13 6 2 74 31 43
4º  Cascavel 45 23 13 6 4 69 43 26
5º Marreco 43 22 13 4 5 65 54 11
6º Foz Cataratas 41 22 11 8 3 64 33 31
7º Umuarama 37 23 11 4 8 67 55 12
8º  Dois Vizinhos 33 22 10 3 9 54 53 1
9º Toledo 25 22 7 4 11 48 53 -5
10º Ampére 19 21 5 4 12 42 62 -20
11º S. J. dos Pinhais 14 21 3 5 13 53 96 -43
12º Palmas 13 21 3 4 14 48 76 -28
13º Matelândia 13 23 3 4 16 49 96 -47
14º São Lucas 6 23 1 3 19 36 107 -71

                HOJE - 18ª RODADA
20h30 Foz Cataratas x Marreco

               AMANHÃ - 24ª RODADA
20h30 Dois Vizinhos x Umuarama

              SEXTA-FEIRA - 24ª RODADA
20h30 São Lucas x Palmas
20h30 Toledo x S. J. dos Pinhais

                SÁBADO - 24ª RODADA
20h30 Ampére x Matelândia

                   DOMINGO - 19ª RODADA
10h30 Marechal x Palmas

             22ª RODADA 
18h30 Pato Branco x S. J. dos Pinhais

JOGOS DA SEMANA

SÉRIE OURO

  

Cascavel Futsal curte
a semana de “folga”  

necessita disso, de ter tempo para 
planejar e ajustar algumas coisas. 
Esse ano foi bem corrido, com geral-
mente duas partidas por semana. 
E agora temos uma semana livre. 
Vamos aproveitar, primeiramente, 
para repousar, descansar um pouco, 
para daí retornar a todo vapor. [Vai 
ser importante] para conseguir 
ajustar [o time] para a reta final das 

duas competições”, diz o treinador, 
que acompanhará “de camarote” 
à última rodada da Liga Nacional, 
marcada para sexta-feira (6) e que 
definirá os confrontos das oitavas de 
final. O time cascavelense, líder da 
classificação e já garantido na pró-
xima fase, folgará na rodada. 
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O Brasileiro
O Brasileiro Interclubes contou com 464 atletas de mais de 40 equipes e teve a 

Associação de Canoagem de Itacaré (BA) como o maior número de pontos (775) na 
contagem para a classificação geral por equipes, seguida da Associação Cacaueira 
de Canoagem de Ubaitaba (BA), com 703 pontos. O terceiro lugar veio com o CRC 
(Clube de Regatas de Cascavel) por seus 465 pontos conquistados, com 21 atletas. 

Confirmado: Cascavel tem
os melhores canoístas do BR 

Depois de 48 horas de estrada 
(entre ida e vinda), os canoístas 
do CRC (Clube de Regatas Casca-
vel) voltaram para casa, ontem, 
com a bagagem bem mais pesada 
da estada em Brasília (DF), onde 
disputaram, no fim de semana, 
o Campeonato Brasileiro Interclu-
bes de Canoagem e Paracanoa-
gem Velocidade.

Os canoístas cascavelenses 
conquistaram 30 medalhas, o que 
garantiu ao CRC o troféu de ter-
ceiro lugar na classificação geral 
por equipes. Ao todo, a equipe cas-
cavelense contou com 21 atletas na 
competição, dentre eles os canoís-
tas olímpicos Ana Paula Vergutz e 
Vagner Souta Jr. Esse último, aliás, 
voltou para casa um dia antes, para 
matar a saudade de familiares e ami-
gos depois de 50 dias defendendo 
também a seleção brasileira nos 
Jogos Pan-Americanos Lima 2019 e 
no Mundial da Hungria.

No Campeonato Brasileiro, Ana 
e Vagner confirmaram o favoritismo 
e venceram suas provas individuais 
disputadas na principal categoria da 
canoagem brasileira, a Sênior. Ela 
nos 200m, 500m e 1000m, e ele 
nos 500m e 1000m, ambos no K1.

Destaque ainda para os atletas 
Marco Antônio Voigt Navarro e Luana 
Kamiya Marinho, ambos de 17 anos 
e da categoria Júnior. Ele venceu as 
três distâncias do K1 (200m, 500m 
e 1000m) e ela faturou dois ouros 
(500m e 1000m) e uma prata (200m).

RESULTADOS NO BRASILEIRO
Ü OURO
K1-1000m Sênior – Vagner Souta Jr
K1-1000m Sênior – Ana Paula Vergutz
K1-1000m Júnior- Marco Antônio Voigt Navarro
K1-1000m Júnior - Luana Kamiya Marinho
K1-1000m Cadete - Maria Eduarda Bertoncello Mufato
K1-1000m Infantil – Nicollas Padilha de Souza 
K2-1000m Júnior - Luana K. Marinho e Larissa Fonseca da Cunha
K2-1000m Sênior - Ana Paula e Beatriz Vergutz
K1-500m Infantil - Nicollas Padilha de Souza
K1-500m Sênior - Vagner Souta Jr
K1-500m Infantil - Laís Paixão Dezan
K1-500m Júnior - Luana Kamiya Marinho
K1-500m Sênior - Ana Paula Vergutz
K1-500m Paracanoagem - Cristiane Krüger 
K1-500m Júnior - Marco Antônio V. Navarro
K2-500m Júnior - Luana K. Marinho e Larissa F. da Cunha
K1-200m Sênior - Ana Paula Vergutz
K1-200m Júnior - Marco Antônio V. Navarro

Ü PRATA
K1-1000m Júnior - Larissa Fonseca da Cunha
K1-1000m Infantil – Laís Paixão Dezan 
K2-500m Sênior - Ana Paula e Beatriz Vergutz
C1-500m Paracanoagem - Cristiane Krüger 
C1-200m Paracanoagem - Cristiane Krüger
K1-200m Paracanoagem - Cristiane Krüger
K1-200m Júnior - Luana Kamiya Marinho
K2-200m Junior - Luana K. Marinho e Larissa F. da Cunha
K2-200m Sênior - Ana Paula e Beatriz Vergutz

Ü BRONZE
K1-1000m Menor - Felipe Folador
K1-200m Cadete - Maria Eduarda Bertoncello Mufato
K4-500m Menor - Ana Clara Correa

VAGNER Souta Jr. voltou um dia antes e foi 
recebido com festa no aeroporto 

ATLETAS do CRC chegaram ontem com medalhas e troféu do Brasileiro

Este foi o segundo troféu de ter-
ceiro lugar conquistado pelo CRC 
este ano. No início da temporada, 
em março, a equipe cascavelense 
foi a terceira melhor colocada na 
Copa Brasil, disputada em Curitiba. 

FOTOS: CRC
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