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Onda de furtos de carros
apavora cascavelenses

Empresários e trabalhadores que deixam os veículos no estacionamento na frente da 
Prefeitura de Cascavel estão apavorados com a onda de furtos observada nas últimas 

semanas. Os carros são levados em plena luz do dia. Eles já cogitam contratar um 
segurança particular para coibir os marginais.

À luz 
do dia

Um rapaz de 19 anos foi 
baleado nas costas ao 

meio-dia de ontem. Ele foi 
socorrido e levado ao HU. 

Mais tarde, a polícia prendeu 
um suspeito de ter atirado, 
a vítima o reconheceu, mas 

depois recuou.
l Pág. 12

l Pág. 12
AÍLTON SANTOS
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Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br
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Nublado  

 Por que tanta pressa? Essa pergunta surge para nós uma vez que 
estamos num mundo que corre. Vivemos atirados de um lado para o 
outro em meio ao turbilhão de correrias que caracteriza a sociedade do 
nosso tempo. Ao falarmos de pressa, lembramos a célebre frase: tempo 
é dinheiro! E parece que essa frase faz com que a humanidade viva 
uma patologia ou uma doença; e essa doença tem nome, é a pressa. 

Quem nunca se viu apressado neste mundo? Já de manhã cedo 
nós acordamos com os despertadores, com suas melodias que nos 
acordam abruptamente e nos fazem iniciar o ritmo do dia, tomamos 
nosso café da manhã às pressas, pegamos o transporte - ônibus, 
metrô, carro - e um engarrafamento acaba nos atrasando. Isso nos 
tira o equilíbrio, nos tira a serenidade e a paz, afinal, estamos com 
pressa. Almoçamos de olho nos ponteiros do relógio, engolimos a 
comida de supetão, nem sempre mastigamos direito, tudo porque o 
dever chama nossa atenção. 

Andamos num ritmo frenético pelas calçadas, sempre olhando para 
os ponteiros do relógio, estamos com pressa, não podemos atrasar. 

O fruto disso é uma alma fragmentada, aquela sensação ruim, de 
insuficiência, de que somos incompletos, e acabamos por mergulhar 
em um poço sem fundo de frustração e apatia. 

Temos a impressão de que, mesmo com todo o nosso corre-corre, nunca 
há tempo suficiente para fazermos tudo o que temos que fazer no dia. 

A pressa também nos conduz à superficialidade nos relaciona-
mentos interpessoais. Encontramos muita gente, mas com poucas 
pessoas criamos vínculos, já que temos pouco tempo, em decorrência 
das nossas agendas lotadas. Acabamos tendo poucas amizades reais, 
muitas virtuais. Nos relacionamos com nossos monitores de computa-
dor em vez de um parente, um amigo. Acabamos preferindo as redes 
sociais, os papos virtuais. 

Outro malefício dessa pressa é que vivemos distraídos, vivemos 
num planeta belo de riquezas, de detalhes abundantes, mas não apre-
ciamos todas essas belezas. A natureza é uma verdadeira poesia dada 
pelo coração amoroso de Deus. Estamos cercados de glória e bondade 
e, no entanto, andamos apressados, tão apressados que simplesmente 
não paramos mais para contemplar as belezas de toda criação, os 
pequenos milagres do cotidiano. O que Deus deseja é que nós vivamos 
bem e para isso precisamos ter tempo para nós, para os outros e para 
Ele. Será que precisamos vivem com toda essa pressa? 

Zagueiro Neto, um dos 
seis sobreviventes do 
voo 2933 da LaMia, 

que deixou 71 mortos, 
inclusive todo o time da 
Chapecoense, em novembro 
de 2016. Na segunda-feira, 

Neto, familiares e advogados 
farão um protesto em frente 
à sede da Aon, multinacional 
baseada Inglaterra, que eles 

alegam ser a corretora do 
seguro daquele voo. 

 “A impunidade 
dói mais do que 

a tragédia.”
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Paço supera limite
Embora tenha crescido 7% em comparação com o ano 

passado, a despesa com pessoal saiu do limite prudencial: 
passou de R$ 392 milhões (51%) para R$ 419,7 milhões 
(50,69% do total arrecadado). No entanto, foi um salto 

importante, porque no quadrimestre passado (jan-abril) o 
gasto estava em 51,7% da receita. Neste último balanço é 

possível analisar, inclusive, o crescimento de contratações e 
o impacto do reajuste salarial do funcionalismo público. 

Problema de frente
A Comissão de Segurança e Trânsito da Câmara quer uma 

força-tarefa para resolver a balbúrdia na Rua Paraná. 
O vereador Pedro Sampaio (PSDB) promete convocar as 

autoridades (Paço, Polícia Militar e Ministério Público) para 
enfrentar o problema de frente. Sampaio afirma que as 

empresas estão descumprindo os horários de funcionamento, 
além de irregularidades na acústica dos estabelecimentos.

A implantação de medi-
das para romper a burocracia 
fez com que a arrecadação 
da Prefeitura de Cascavel 
tivesse crescimento de 13% 
neste segundo quadrimes-
tre na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado. A apuração leva em 
conta tudo o que entrou no 
caixa do Município de maio a 
agosto. Em 2018, a arreca-
dação do quadrimestre foi de 
R$ 258,6 milhões, passando 
para R$ 292,6 milhões agora. 
Somando os oito meses, os 
resultados também são posi-
tivos: foram R$ 560,5 milhões 
ano passado contra R$ 602,8 
mil, aumento de 7,5%.

Embora não seja a maior 
fonte de recursos, destaca-se 
o montante obtido por meio 
da taxa de alvará: R$ 8,8 
milhões, aumento de 700% 
(no segundo quadrimestre do 
ano passado a arrecadação 
foi de R$ 1,1 milhão). O sis-
tema de liberação de alvará 
online está em funciona-
mento há um ano e permitiu 
agilidade aos empresários. 

A arrecadação de taxas 
e impostos teve elevação 
de 24,8% - passou de R$ 
81,3 milhões para R$ 101,5 
milhões de um ano para 
outro. Entre os mais significa-
tivos estão o IPTU (de R$ 12,8 
milhões para R$ 16,5 milhões), 
o ISSQN (de R$ 34,7 milhões 
para R$ 39,2 milhões), a coleta 
de lixo (de R$ 8,9 milhões para 
R$ 11,2 milhões) e a taxa de 
vigilância (de R$ 407 mil para 
R$ 2,6 milhões).

Nos quatro meses do 

Gasto elevado
Estão previstos para 
pagamento no segundo 
quadrimestre R$ 236,2 
milhões. O total nos oito 
meses já realizados neste 
ano é de R$ 649,9 milhões. 
Autarquias, companhias 
e fundações gastaram 
no quadrimestre R$ 38,2 
milhões e ano passado o 
gasto foi de R$ 29,1 milhões: 
aumento de 31%. Somados 
os oito meses do ano, o valor 
saltou de R$ 55,7 milhões 
para R$ 69,7 milhões.

Receitas indiretas
Já a receita do setor indireto 
no quadrimestre passou de 
R$ 47 milhões para R$ 61 
milhões. Nos oito meses 
passou de R$ 88,5 milhões 
para R$ 110,9 milhões. 
O IPMC arrecadou no 
quadrimestre R$ 58 milhões. 
A autarquia mais lucrativa é 
a Acesc, com R$ 1,7 milhão 
no segundo quadrimestre, de 
um total de R$ 3,2 milhões 
em oito meses.

Juros 
As aplicações financeiras do 
Município tiveram queda 
de R$ 3,4 milhões para R$ 
2,9 milhões. Entre recursos 

próprios e vinculados, em 
caixa a prefeitura tem hoje R$ 
214,4 milhões - sendo R$ 39,2 
milhões de recursos próprios.

Ainda rendendo
Embora julgada 
inconstitucional, a Prefeitura 
de Cascavel continua 
recolhendo a taxa de 
proteção a desastres, que 
no segundo quadrimestre 
rendeu R$ 563,7 mil - quase 
o mesmo valor no período 
do ano passado. A promessa 
é de que neste ano ela será 
novamente discutida.

Sumiu
Após criar todo alvoroço, o 
suplente Professor Adenilson 
(PMB) nem sequer justificou 
a falta na sessão de quarta-
feira, dia em que seria lida 
a indicação dele apontando 
a necessidade de redução 
de uma cadeira de assessor 
em cada mandato. Como ele 
não apareceu, a proposta foi 
para o lixo, mas as críticas 
não. “Lamento a ausência. 
Colocou a Casa em desgaste. 
A Mesa estava preparada 
para estudar o assunto”, disse 
o presidente Alécio Espínola. 
Segunda-feira Sebastão Madril 
volta à cadeira.

Dívida a logo prazo
O saldo de dívida a longo prazo passou de R$ 136,7 milhões 
para R$ 148,7 milhões. Os contratos ativos são: Fomento 
Paraná (R$ 17,2 milhões) BRDE (5,1 milhões), BID (R$ 98,6 
milhões), Banco do Brasil (R$ 6,6 milhões), Caixa (R$ 3 
milhões), Pasep (R$9,1 milhões), IPMC (7,1 milhões) e preca-
tórios (R$ 1,6 milhão). No mesmo período do ano passado, a 
prefeitura tinha R$ 12,2 milhões empenhados em precatórios, 
que neste balanço pesou bem menos nos cofres públicos.

Arrecadação aumenta
13% no quadrimestre

balanço, a contribuição de 
melhorias chegou a R$ 81,3 
milhões; a arrecadação com 
iluminação pública teve leve 
queda: R$ 7,5 milhões (2018) 
para R$ 7,1 milhões (2019) - 
nos oito meses a arrecadação 
soma R$ 15,5 milhões.

Os repasses da União 
também tiveram elevações 
neste ano na comparação 
com 2018. O FPM aumentou 
de R$ 23,9 milhões para R$ 
25,1 milhões; do SUS de R$ 
13,3 milhões para R$ 15,1 
milhões; da Assistência 
Social de R$ 274 mil para  
R$ 470 mil; do FNDE de R$ 5,1 
milhões para R$ 5,9 milhões; e, 
Fundeb, de R$ 37 milhões para 
R$ 40,5 milhões.

Das receitas estaduais, 
em ICMS foram repassados R$ 
48,8 milhões (R$ 47,6 milhões 
ano passado), IPVA de R$ 6,9 
milhões para R$ 7,9 milhões, 
e SUS, de R$ 4,3 milhões para 
R$ 7 milhões.

O Estado também foi bas-
tante “generoso” com as finan-
ças municipais, principalmente 
com a Saúde: a cota SUS do 
Paraná no quadrimestre de 
2018 somou R$ 4,3 milhões, 
e, neste ano, R$ 7 milhões. 
Em ICMS foram repassados 
R$ 48,8 milhões (R$ 47,6 
milhões ano passado) e IPVA 
subiu de R$ 6,9 milhões 
(2018) para R$ 7,9 milhões. 

Esses e outros núme-
ros serão explanados em 
audiência segunda-feira, 
às 14h30, no plenário da 
Câmara pelo secretário de 
Finanças, Renato Segalla. 
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O IBGE confirma: de janeiro a julho deste ano, a produção 

industrial do Paraná foi a que mais cresceu no Brasil. Foram 7,2%*. 

O maior resultado nos últimos nove anos. O Paraná também é o 

estado preferido para investimentos estrangeiros no país. Isso é 

fruto do trabalho dos paranaenses e do Governo do Estado, que 

cortou privilégios, atraiu empresas e investiu com o firme objetivo 

de gerar desenvolvimento e melhorar a vida da nossa gente. Por 

isisso podemos comemorar a criação de 41 mil novos empregos**.

E isso é só o começo, porque todo paranaense sabe: 

O Paraná é terra de gente que trabalha.

*Fonte: Pesquisa Industrial Mensal – IBGE. Setembro/2019. 
**Fonte: Caged



n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá
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 A comunidade já se prepara 
para mais uma celebração da 
padroeira de Cascavel, e do Brasil, 
Nossa Senhora Aparecida. A orga-
nização da 67ª edição da festa já 
teve início e os voluntários traba-
lham em ritmo intenso para deixar 
tudo pronto para a missa de aber-
tura, na próxima quinta-feira (3), às 
15h, com o envio dos romeiros a 
Aparecida (SP). 

“Para nós é um período impor-
tante, que lembra a proteção cristã 
da Padroeira que oferece para o 
Município e para os fiéis”, explica 
o padre Adimir Antônio Mazali.

A festa segue até o dia 13, mas 
o ponto alto será no sábado dia 
12, dia de Nossa Senhora. Às 7h 
haverá missa de acolhida dos pere-
grinos, às 10h missa de acolhida 
dos motoristas, às 12h missa da 
família, às 15h missa da saúde, às 
17h ocorrerá a coroação de Nossa 
Senhora e a consagração das crian-
ças e, para encerrar o dia, às 19h, 
a missa da juventude. 

No domingo (13), a missa 
de encerramento da festa será 
às 19h.  

Festa da Padroeira 
chega à 67a edição

Decoração 
natalina 

Um dos pontos altos da 
decoração natalina, a Cate-
dral Nossa Senhora Apare-
cida deve começar a receber 
as cores de Natal em breve. 
De acordo com o padre Adi-
mir Antônio Mazali, já está 
tudo certo: “No ano passado 
nós tivemos uma limitação 
no espaço porque estáva-
mos restaurando o telhado 
e, inclusive, deixamos alguns 
pontos em que os enfeites 
podem ser postos”.

O padre conta que o con-
trato que autoriza a decora-
ção da igreja já foi assinado 
e revela que “apenas o que 
não pode é fazer mais furos 
no telhado, por isso já deixa-
mos os pontos específicos”. 

Culinária
A programação culinária tem início 
na sexta-feira (4). Na primeira noite 

o cardápio será de carnes nobres, no 
valor de R$ 50 o ingresso. No sábado 

haverá café colonial, R$ 35 por 
pessoa, e no domingo será servido 
porco à paraguaia, também a R$ 35 

o ingresso. É possível comprar os 
ingressos antecipadamente na secre-
taria paroquial, com os paroquianos 

e também na hora. 
Já as barracas de pratos diversos 

estarão abertas do dia 9 até o dia 13. 

A ORGANIZAÇÃO da 
festa começou no dia 19

Doação
A festa também tem como obje-

tivo exercitar a solidariedade, 
como explica um dos membros da 

comissão da igreja Carlos Tiem: 
“30% do valor arrecadado nos dias 

de festa serão destinados a seis 
entidades de Cascavel que pos-
suem ligação com a Catedral”.
As entidades são Abrigo São 

Vicente de Paulo, Acas, Apae, Apo-
filab, Cemic e Recanto da Criança. 

Ainda consternada, a família comunica o falecimento de  

NOTA DE FALECIMENTO

O corpo está sendo velado na Capela São Luiz. Às 10h sai o 
cortejo até o Cemitério Cristo Redentor, em Cascavel.

Evaldo Rhoden  
V
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01- GABRIEL GAITKOSKI E NATHALIA SOARES CARDOSO 
02- ALEFF CRISTH CASTILHO DIAS CASTANHEIRA E ALINE SCHUCK FRANÇA 
03- FELIPE GABRIEL HOISLER E JENNIFER SAFFANAUER PARRA 
04- ÉDER LUIZ DE MATOS E LUNARA MARIANE JAINES PIRES 
05- WELLYNTON MARLON CARVALHO FRANÇA E AILLA NATHALY LEITE RODRIGUES 
06- FLAVIO FERNANDES GODINHO E RAQUEL TRENTIN ROSSI 
07- JOSÉ LUIZ GALESKI E JANDIRA CORREA DE LOURENA 
08- YURI MÁRTIM KAUFMANN DAVERCA E PATRICIA DOS SANTOS SILVA 
09- RICARDO JULIO E VANESSA AMELIA RUFATI 
10- JULIANO BARBOSA E ROSA MARIA DE ALMEIDA 
11- JOÃO PEDRO BOCALON E IVIN NAKKA STRAUCH
12- VICTOR ZANON RODRIGUES E RAFAELA CAVALHEIRO 
13- MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS E ELAINE FRANCISCA DA SILVA 
14- VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA E KAMILA MENDONÇA DOS SANTOS 
15- ADRIANO MOREIRA ODILON E JÉSSICA FERNANDA MORESCO 
16- VALMOR VOLLMANN JÚNIOR E DANIELY CRISTINA DE SOUZA PEREIRA 
17- TIAGO NOVAK E CAMILA CAROLINA DE CARVALHO 
18- MARCELO TABORDA RAMOS E BIANCA MORAIS 
19- LENNON GABRIEL GUAREZ MARCOLINO E FABÍOLA CRISTINA RAMBO 
20- ANDERSON SOARES DA PAIXÃO VILLWOCK E VITÓRIA APARECIDA DA SILVA 
21- FELIPE GIULIANO PACHECO DOS SANTOS E KATHYA ROGÉRIA DA SILVA 
22- CARLOS EDUARDO CRUZ E JOYCE PALHANO DOS SANTOS 
23- ANDERSON GONÇALVES DA SILVA E IVETE CHIELLA 
24- REGINALDO APARECIDO DE ABREU E GRAZIELE KERBER CHIARINI
25- DANIEL MUFFATO E MANUELLA AUGUSTA KLEEMANN 
26- MARCELO FAÉ OLDONI E ELIZABETH CRISTINA NUNES DOS SANTOS LESSA 
27- JEAN CARLOS CARVALHO FEDER E CLEIDIANE FREITAS 
28- JONATAS NOVAIS DOS SANTOS E INDIANARA DOS SANTOS MEURER 
29- MÁRCIO RICARDO LUCKNER E FRANCIELE POLETTO 
30- VILMAR GONÇALVES CHALUÇA E SIRLEI DE FÁTIMA FERREIRA 
31- LAUDINEI DOS SANTOS DE PAULA E ALESSANDRA DE PAULA 
32- EDER PAULO LARENTIS E MARILIA NEGRÃO 
33- ANDRE HENRIQUE TONIN E LUANA ROSE ZINI 
34- FERNANDO AUGUSTO STUANI GOMES E KELLY DAIANE RODRIGUES 
35- ROGÉRIO MIRANDA PRADO E KARINA BABINSKI 
36- MIGUEL KRASOTA E ROSANA SOARES 
37- RONALDO KIETZER OLIVEIRA E LETICIA HARUMI SATO 
38- JOÃO PAULO LEONARDO COMASSETTO E BRUNA RAQUEL SANAGIOTTO 
39- PAULO VÍTOR COSTA CUNHA E PAOLA SILVA MORAES 
40- JOÃO VITOR SOUSA SANTOS E MIRIAN MICHELLE ZOCCA FARIAS 
41- FABIANO BONFIM LIAL E MARIANE DE LIMA JULIO 
42- VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR E GABRIELLA PADOVANI 
43- RODINEI RICARDO IURCZAKI E STÉFANI APARECIDA MIGUEL 
44- ANSLEY DONIZETI GONÇALVES E DRIELI RAFAGNIN 
45- REGINALDO ALVES E RAISSA NAIENE BARBOSA DE ALCANTARA 
46- ANDREY BONEMBERGER DA SILVA E AMANDA CHIODI
47- ANDERSON RODRIGO DA COSTA E ANDRESSA BIANCO 
48- ARLES JUNIOR DE QUEIROZ MAGALHÃES E ISABELA CRISTINA RABEL 
49- CHARLES RODRIGO CRESTANI E ELOARA CARDOSO UBINSKI 
50- NATTAN GOMES ESTEVAM E JAQUELINE APARECIDA LEMES DA SILVA 
51- RODRIGO HENRIQUE POSSENTI WALIGURA E THAISY FERNANDA BATISTA PEREIRA 
52- MARCELO DA COSTA E PAMILIS PILONETTO 
53- RICARDO ZOREK DANIEL E ANA PAULA NUNES 

A inadimplência do consumidor 
em Cascavel aumentou 1,3% na 
comparação mensal de agosto 

contra julho, de acordo com 
os dados da Boa Vista, repre-
sentada no Paraná com exclu-
sividade pela ACP (Associação 

Comercial do Paraná). 
A pesquisa também revelou 

crescimento de 1% na 
recuperação de crédito. 

Já no valor acumulado, a inadim-
plência cresceu 3,6%, enquanto 
na variação interanual (mesmo 

mês do ano anterior) o
 indicador elevou 0,9%.

No Paraná, houve crescimento 
de 3,4% no ano, de 0,9% na 

comparação entre agosto deste 
ano com agosto de 2018 e de 

1,5% comparado o último 
mês com julho.

Os dados de Cascavel e do 
Estado confrontam os núme-

ros nacionais, que apresentam 
queda de 2,7% na inadimplência 

neste ano.

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO                                                             
O indicador de recuperação 

de crédito, por sua vez, subiu 
1% na comparação mensal 

de agosto em relação ao mês 
anterior em Cascavel. No valor 

acumulado, a recuperação 
cresceu 10%, enquanto na 
variação interanual (mesmo 
mês do ano anterior) o indi-
cador chegou a 11,7%. Ou 

seja, esses dados sinalizam 
que mais consumidores estão 
atrasando pagamentos, mas 

estão conseguindo reequilibrar 
as finanças e sair do cadastro 

de inadimplentes. 

Inadimplência 
do consumidor 

cresce 1,3% 
em agosto
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e Abel se preocupa. Nina procura Camilo. Antero diz 
a Evelina que sente falta de dançar. Evelina pede que 
Marlene a ensine a dançar. Chiclete garante a Beatriz que 
descobrirá o que se passa com Vivi. Jô declara a Kim que 
deseja ganhar dinheiro com seu perfil nas redes sociais.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Vini pede para Dona Branca o ajudar com a 

coreografia para sua audição. Raquel é pega pela polí-
cia enquanto pichava paredes, e é levada para delegacia. 
Mirela pede que sua avó recuse o pedido de Vini. Bento 
sonha com o dia em que poderá andar. Brenda vai até a 
casa de Gleyce para de desculpar pessoalmente. Poliana 
ajuda Ester a voltar para sua casa. Roger tenta conven-
cer os investidores da O11O a tirar OTTO do comando. 
Poliana desobedece Luisa, e pede ajuda financeira a 
Pendleton. Débora avisa que encontrou um lugar para 
ficar e irá sair da casa de Roger. Luisa desconfia que 
Pendleton possa ter uma afilhada. Ester pede para 
Pendleton deixa-la estudar na Ruth Goulart.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
A italiana diz que o esposo não a leva para jantar 

e nem lhe presenteia. Isabela está interessada em 
Téo. Regina vai disfarçada no vilarejo e segue Isabela 
na rua. Joaquim está irritado com André por achar que 
ele se envolveu com Manuela. Julia vê a foto que Pris-
cila havia enviado para Joaquim e vai tirar satisfação 
com André. Regina ameaça Isabela, diz que se ela 
não ficar quieta perderá a herança. A vilã fala ainda 
que prefere que ela fique por lá, longe dela. André se 
explica para Julia e conta que não gosta da Manuela. 
Priscilla não conta a verdade para Julia sobre a foto. 
Isabela pensa numa maneira de ver Marina.

TOPÍSSIMA 
Lara se encontra com Yasmim e pergunta o 

motivo do encontro. Graça avisa a Pedro que seu filho 
foi visto perseguindo Edison. Yasmim conta para Lara 
que Paulo Roberto foi o verdadeiro responsável pelo 
incêndio no restaurante de Mariinha. Lara diz que ela 
precisa continuar fingindo que faz parte do esquema 
para conseguirem provas suficientes. Edison é levado 
para um local deserto e lá encontra com Gonçalo, o 
mesmo que o salvou em Teresópolis. O rapaz pergunta 
quem é o motoqueiro.

O RICO E LÁZARO
Zelfa reclama dos produtos pagãos vendidos 

por Tamir e Shamir. Fassur encontra Chaim e pede 
contribuição para a sinagoga. Elga se consulta com 
Shag-Shag. Ebede-Meleque descobre que Matias se 
apaixonou por Gadise. Shag-Shag aconselha Elga a 
dar mais atenção a Chaim. Durante a cerimônia de 
casamento, Shamiran toca uma música para Evil. Zelfa 
reclama do encontro que Elga teve com a vidente. 
Oziel leva uma mensagem para Zadoque. Sonolento, 
Evil aplaude a apresentação de Shamiran. Ebede-Me-
leque fala com Joana sobre Gadise. Na mina de cobre, 
Asher é atacado por um escravo enlouquecido.

BOM SUCESSO 
Diogo se esconde de Marcos para não ser visto 

com Gisele. Alice aceita a presença de Waguinho no 
slam de poesias. Lulu não gosta da intimidade com 
que Bezinha se refere a Antônio. Jeniffer fica preocu-
pada ao ver Vicente com Gabriela. Diogo se irrita ao 
ver Eric conversando com Nana. Diogo comunica a 
Pessanha sobre a investigação de Marcos. Stefany 
avisa a Marcos e Waguinho que Sinistro e Galo Cego 
foram assassinados. Eric anuncia a Diogo e Gisele 
que contará a Nana tudo o que sabe sobre o casal. 
Diogo persegue Eric e acaba provocando um acidente.

A DONA DO PEDAÇO 
Rock se recusa a se envolver com Fabiana nova-

mente e Amadeu diz que tentará desvendar o mistério 
direto com Jô. Otávio e Linda acreditam que Zé Hélio 
está com Beatriz por interesse. Jô se irrita com os 
questionamentos de Amadeu. Joana desabafa com 
Maria da Paz sobre seus problemas financeiros. Linda 
faz um acordo com Otávio para afastar Beatriz de Zé 
Hélio. Márcio desconfia de Kim com Paixão. Tonho 
surpreende Lyris. Camilo se revolta ao ver as fotos de 
Vivi e sabota as roupas da esposa. Britney fica doente 
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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- MARCIO DE OLIVEIRA E CAROLINA DE SOUZA SANTANA
2- LINDOMAR JOSE DE OLIVEIRA E ANA MARIA FRANCISCATO FERREIRA
3- BRUNO FELIPE LIMA PERES BRANDÃO E LILIAN PATRICIA BRAIDO
4- ALISON FERNANDO GOIS E VALDENICE MARIA ROCHA DE OLIVEIRA
5- CLEBERSON RODRIGUES E MARIA ELISÂNGELA FRANCO
6- REMBERTO BELISKI E VERONICA MAGALHÃES
7- ANDRÉ APARECIDO DA SILVA PEIXOTO E THAYNARA VITORIO
8- ANDREI FABIANO BORTOLOZZO MUNCHEN E PATRICIA BARBOZA MATIAZE
9- LUIZ GUSTAVO VALIM E ELEAN FRANCIELE DE ARAUJO
10- CLÉVERSON CARDOSO DA SILVA E ANA PAULA DOS SANJOS
11- WILLIAN RENOSTO E NASSARA REGINA CLARO

 

Raíssa é aclamada por amigos 
e Nanda se incomoda 
Em “Malhação”, Raíssa e todos comemoram sua 

vitória, e Nanda se entristece. Ivete repreende Nanda, 
e Carla defende a menina. Filipe se declara para Rita 
e diz que deseja contar sobre seu amor para a família. 
Nanda tem uma crise, e Raíssa ajuda a amiga. Neide 
afirma a Marco que não desistirá dele. Lígia e Joaquim 
comentam sobre a paixão de Filipe por Rita. Raíssa é 
aclamada na volta ao colégio, e Nanda se incomoda. 

Milena se aconselha com o amigo Pedro. Raíssa diz a 
Anjinha que Nanda está precisando de ajuda. Vânia é 

assaltada. Jaqueline se assusta com o comportamento de 
Thiago. Neide alerta Madureira para a possibilidade de os 
dois perderem Marco e Carla. Milena anuncia a Karina que 

ficará com César. Filipe e Rita vivem sua paixão.
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Você vai perceber que tem sido teimoso. O 
sucesso está agora ao seu alcance. Você pre-
cisa ficar longe de sua rotina para encontrar 
um nível de relaxamento mental, o que lhe está 
faltando no momento.

Você vai estar cheio de autoconfiança, tal-
vez até demais, e isso poderia levá-lo a um 
conflito. Você precisa de movimento, você se 
sente inquieto. Canalize suas energias em um 
esporte, que também regulará o seu apetite.

Você está se tornando consciente dos erros 
do passado e terá de confiar em alguém. Não 
se segure. Você vai ter mais liberdade e mais 
confiança daqueles que o rodeiam para con-
seguir colocar suas teorias à prova.

As exigências que circulam em torno de você o 
estão deixando hesitante. Tente manter em mente 
o seu objetivo. O balanço entre ação e apatia 
mostram que você está cavando profundamente 
em suas reservas, então vá com calma.

Você não tem tempo para ficar para trás, 
você precisa agir rapidamente! Afaste-se 
de correntes de ar e variações de tempe-
ratura. Você precisa dormir para recarregar 
suas baterias.

Ela não vai lhe decepcionar, apenas se faça as 
perguntas certas. Você poderia fazer algumas 
mudanças nos seus hábitos alimentares para 
ter equilíbrio. É o momento ideal para começar 
uma dieta e comer mais produtos frescos.

Você terá a oportunidade de provar seus talen-
tos como mediador em um conflito entre pes-
soas que o rodeiam. Você está em boa forma 
e tem muita energia mental. Dê tempo para a 
sua vida privada.

Um golpe de sorte vai permitir que você fizesse 
progressos no aspecto social. Não perca tempo 
com detalhes. Você vai estar em excelente 
forma. Tenha cuidado com o que come e você 
terá mais energia.

Seu instinto será de fazer observações cínicas, 
mas você não vai querer machucar ninguém. 
Você está em sintonia com o seu entorno, sem 
obstáculos à vista. Você vai estar mais equili-
brado e isso lhe dará força.

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

Esteja aberto a conselhos de outras pes-
soas; isso lhe permitirá melhorar os seus 
planos futuros. Seu humor está tendendo 
para a desordem casual e mental. Seria 
bom descansar em casa.

Seu senso de humor vai fazer você colocar 
seus relacionamentos em ordem, mas tome 
cuidado para não dar a impressão de ser mais 
frio do que você realmente é. Você precisa de 
movimento, mas não se mova muito rápido!
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Baleado reconhece 
autor,mas depois recua
Luiz Fernando Max Bento, 19 anos, 
foi atingido por um tiro nas costas 
quando estava em uma moto na 
tarde de ontem (26) na Rua das 
Palmeiras, Bairro Coqueiral, em 

Cascavel. Mesmo ferido, ele con-
seguiu chegar à casa de familiares 

para pedir socorro e foi levado ao HU 
(Hospital Universitário) de Cascavel. 
Uma pessoa que estava com o rapaz 
na moto teve o capacete atingido por 

um disparo, mas não ficou ferida. 
A Polícia Civil prendeu um sus-

peito do disparo, que chegou a ser 
reconhecido pela vítima, mas pouco 
depois o jovem recuou e disse que 

não tinha certeza da autoria. Assim, 
o suspeito foi liberado. 

O caso segue sendo investigado pela 
Polícia Civil. 

 O número de carros furtado à 
luz do dia no estacionamento que 
fica em frente à Prefeitura de Cas-
cavel tem tirado o sono de quem 
deixa os veículos no local e traba-
lham na região. Uma mulher teve o 
carro furtado do local na última terça-
-feira (24). Revoltada, pede providên-
cias. “Deixei meu carro ali às 13h30 
e quando fui pegá-lo, às 18h, ele não 
estava mais. É uma situação revol-
tante. A gente se sente impotente 
porque são vários casos registrados 
no mesmo lugar, da mesma forma, 
e todos à luz do dia”. 

A vítima conta que em 15 dias 
teve o veículo furtado duas vezes. 
A outra situação aconteceu no dia 
9 deste mês, perto da Praça do 
Migrante. “Nas duas situações meu 
carro foi encontrado abandonado e 
sem bateria. Nessa situação, perto 
da praça, eles levaram também rou-
pas e meu celular que estava no 
carro”, lamenta a vítima, que ainda 
teve receber uma multa de trânsito 
provocada pelos marginais. 

SEGURANÇA PARTICULAR
Os casos de furto de automóveis 

no estacionamento na frente da pre-
feitura têm sido cada vez mais cons-
tantes, numa média de quase um 
por dia. Empresários das proximida-
des contam que as vítimas os pro-
curam para saber se há imagens de 

Carros são levados de
estacionamento na 
frente da prefeitura

câmeras de segurança que possam 
auxiliar na identificação dos ladrões. 
Contudo, não há equipamento insta-
lado que capture imagens do local. 

Um dos comerciantes revela 
que só neste mês quatro pessoas 
o procuraram pedindo imagens ou 
informações, mas que a polícia 
nunca passou por ali. 

Diante da situação, quem tra-
balha por ali já cogita contratar um 
segurança particular para garantir 
a proteção dos carros estaciona-
dos. “É uma possibilidade... mas 
nós pagamos impostos, e não é 
pouco, para termos segurança, 
só que não podemos contar com 
isso”, lamenta uma das vítimas.      

FURTOS acontecem 
durante o dia, em 
horário de expediente

O que diz a polícia 
De acordo com a Polícia Civil, 

não há estatística que confirme 
aumento de furtos de carros na 
região citada porque os Boletins 

de Ocorrência são classificados de 
maneira geral. Contudo, informa já 

ter conhecimento da 
situação e que está tomando as 

medidas necessárias. 
Diante das primeiras verificações, 
acredita-se que os furtos sejam 

praticados por usuários de drogas 
para furtar a bateria dos carros, um 
item que é de fácil venda e que não 

pode ser rastreado. 

Sem pistas
A Delegacia de Homicídios ainda não sabe quem é o assassino de Rafael dos San-
tos Coelho, 20 anos, encontrado morto em um matagal no Bairro Santa Cruz na 
tarde de quarta-feira (25) por populares. A causa da morte de Rafael foi trauma-
tismo craniano causado por pauladas e pedradas. O corpo foi sepultado ontem 

(26) no Cemitério Jardim da Saudade, Bairro Guarujá.  
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 Em apoio à Operação Cerco, 
que desarticulou uma associação 
criminosa envolvida com o tráfico 
de drogas, em Ampére e em outras 
cinco cidades do sudoeste do 
Paraná, equipes do GDE (Grupo 
de Diligências Especiais) de Cas-
cavel cumpriram mandado de pri-
são preventiva contra um homem 
de 34 anos no Bairro Pacaembu. 
O mandado foi expedido pela Vara 
Criminal de Ampére por tráfico de 
drogas e associação ao tráfico. O 
homem foi levado para a Cadeia 
Pública de Francisco Beltrão. Ele 
já tem várias passagens policiais 
por fur to, tráfico de drogas, 
violência doméstica e ameaça, 
além de diversas condenações 
por tráfico e fur to, mas o nome 
dele não foi divulgado. 

Na Operação, foram cumpridos 

 Moradores da Rua Cuiabá, no 
Bairro Alto Alegre, em Cascavel, 
denunciam negligência da Polícia 
Militar em uma situação de per-
turbação de sossego ocorrida na 
madrugada de quinta-feira (26) em 
frente a uma loja de bebidas. 

De acordo com moradores, a 
loja já estava fechada, mas algu-
mas pessoas continuavam na 
frente consumindo bebida alcoólica 
e com som em volume altíssimo. “A 
situação estava muito complicada. 
Quando eu liguei para a PM, a pró-
pria pessoa que me atendeu disse 
que já tinha 20 chamadas pela 
mesma situação e ainda assim os 
policiais demoraram mais uns 20 

Dupla é condenada 
a 16 anos por 

execução 
Lorinei do Nascimento e 

Luiz Henrique da Silva foram 
condenados a 16 anos e seis 
meses de prisão pela morte 
de Geovane Lino dos Santos, 
17 anos. O crime aconteceu 
no dia 3 de junho de 2018, 

no Jardim Veneza, em Casca-
vel. Geovane foi baleado por 
conta de uma dívida de R$ 
180 que tinha com os réus, 

citam os autos. 
Eles foram condenados por 

homicídio qualificado, com a 
qualificadora de recurso que 
dificultou a defesa da vítima. 

A defesa recorreu da sen-
tença. A dupla, que já estava 
presa, permanece na prisão. 

34 mandados de prisão preven-
tiva e 32 de busca e apreensão, 
simultaneamente, nas cidades 
de Ampére, Pinhal de São Bento, 
Santa Izabel do Oeste, Barracão, 
Palmas e Cascavel.

As investigações tiveram início 
há cerca de um ano e apontam que 
os investigados se dividiam em 
três grupos para realizar a distribui-
ção de drogas na região sudoeste.

Foram apreendidos oito armas 
de fogo, munições, celulares, por-
ções de maconha, cocaína e crack. 
Cinco pessoas foram presas em 
flagrante, sendo quatro delas por 
tráfico de drogas e outra por posse 
ilegal de arma de fogo.

Os investigados responderão por 
tráfico de drogas e associação para 
o tráfico de drogas. Todos eles estão 
presos à disposição da Justiça.  

minutos para chegar”, conta um 
dos moradores, que pediu para não 
ser identificado. 

Mas foi diante da abordagem 
policial que os moradores ficaram 
ainda mais revoltados: “Quando 
chegaram, um dos policiais já foi 
reconhecido pelos baderneiros 
como amigo e já se retirou da 
abordagem. Essa mesma pessoa 
ameaçava ligar para um parente 
que resolveria o problema com 
a polícia. Depois de um tempo, 
esse homem e uma ‘menina’ 
começaram a conversar com os 
policiais e a rir... todo pareciam 
estar em uma festa. Isso durou 
quase duas horas... Aí os policiais 

simplesmente entraram na viatura 
e foram embora, deixando as pes-
soas ali bebendo, sabendo que iam 
embora dirigindo. A ‘menina’ ainda 
disse que tinha adorado a abor-
dagem dos PMs e que queria ser 
abordada por eles mais vezes. A 
ação foi vergonhosa! Se não pode-
mos contar com a polícia, quem vai 
fazer a nossa segurança?” reclama 
outra moradora. 

SEM RESPOSTAS
A Polícia Militar foi procurada 

pela reportagem para falar sobre 
o caso, mas a pessoa responsá-
vel só poderia dar entrevista nesta 
sexta-feira (26). 

Moradores denunciam 
negligência em ação da PM

 Operação Cerco: Homem 
é preso em Cascavel
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Copa Paraná de
Futsal dos Surdos
A cidade de Cascavel recebe neste 
fim de semana as disputas da 12ª 
Copa Paraná de Futsal de Surdos, 
que será realizada sábado (28) e 
domingo (29) nos ginásios do São 
Cristóvão e do CIE Alice Matelli.
A competição é organizada pela 

Surdovel (Associação de Surdos de 
Cascavel) e realizada pela Federação 
Desportiva dos Surdos do Paraná. A 
abertura oficial do evento será às 8h 

deste sábado no São Cristóvão.
Além da equipe anfitriã, da Surdo-

vel, participam da competição repre-
sentantes da Amesfi/Medianeira, 
ASPB/Pato Branco, ASL/Londrina, 
ASSJP/São José dos Pinhais, Assbel/
Francisco Beltrão e ASC/Curitiba.

Os participantes foram separados em 
dois grupos e os dois melhores de 
cada um deles farão as semifinais 

pelo cruzamento olímpico (1ºA 
x 2ºB e 1ºB x 2ªA), às 14h40 e às 

15h40, no São Cristóvão, domingo. 
A disputa pelo bronze será às 16h40 e 

pelo título ás 17h40.

O Cascavel Futsal inicia os pla-
yoffs da Liga Nacional neste domingo 
(29) com o duelo com o Jaraguá pelas 
oitavas de final. O jogo de ida está 
marcado para as 13h e será transmi-
tido ao vivo pelo canal SporTV direto 
de Jaraguá do Sul (SC).

Melhor paranaense na primeira 
fase, o time cascavelense termi-
nou em quinto lugar na classifi-
cação (atrás de Carlos Barbosa, 
Corinthians, Magnus e Tubarão), 
enquanto o adversário avançou na 
12ª colocação.

No duelo da fase classifica-
tória, a Serpente venceu por 2 
a 1, em casa, no mês de junho. 
Foi apenas o segundo triunfo do 

Cascavel Futsal tenta
vitória inédita na LNF

Liga Futsal Paraná
Sem descanso, um dia depois de enfrentar o Jaraguá, o Cascavel Futsal duelará 
com o Siqueira Campos pela partida de volta das oitavas de final da Liga Futsal 
Paraná, às 19h30, na casa do adversário, no norte pioneiro do Estado. Vitoriosa 
por 5 a 4 no jogo de ida, a Serpente tem a vantagem do empate para avançar de 

fase e enfrentar o Dois Vizinhos, que já eliminou o Faxinal no mata-mata. 

time cascavelense no histórico do 
confronto, quase dez anos após o 
primeiro, em 2010, também como 
mandante. Neste domingo, o Cas-
cavel Futsal tentará a primeira vitó-
ria em Jaraguá. Nos demais duelos 
já realizados, foram três vitórias 
dos catarinenses (em 2016, 2013 
e 2009) e dois empates (2018 e 
2015), em sete jogos.

A rodada de ida das oitavas de 
final será aberta neste sábado (28) 

com Foz Cataratas x Campo Mou-
rão (13h15), Atlântico x Pato (18h) 
e Marreco x Tubarão (20h15). No 
domingo, além de Jaraguá x Cas-
cavel, haverá Marechal x Magnus 
(11h), Assoeva x Joinville (11h) e 
Joaçaba x Carlos Barbosa (19h). 
Na segunda-feira (30), Intelli x 
Corinthians fechará a rodada, às 
20h15. Os jogos de volta serão no 
próximo fim de semana, dias 4, 5 
e 6 de outubro.

A fase final da Divisão A da 32ª dos Jojups (Jogos da Juventude do Paraná) será 
encerrada neste domingo (29) em Londrina. A delegação de Cascavel segue nas disputas 
com as equipes de handebol, atletismo e ginástica rítmica. Nesta sexta-feira (27), o han-
debol encerra a fase de grupos, de olho na semifinal. O time masculino joga às 11h com 
Colorado e o feminino às 14h30 com Sarandi. As semi serão sábado e as finais domingo. 
Na GR as apresentação começam nesta sexta e vão até domingo, enquanto no atletismo as 
disputas serão hoje e amanhã.

JOJUPS
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O Autódromo Zilmar Beux receberá 
intensas disputas neste fim de semana, 
com provas da Turismo Nacional e da 
Sprint Race. A Turismo (foto) reúne 
carros com motor 1.6 fabricados no 
Mercosul, exatamente iguais aos que cir-
culam nas ruas, apenas com modificações 
de performance e segurança. Já Sprint 
Race produz seus próprios carros, que 
são construídos em aço inox e equipa-
dos com motor de seis cilindros e 270 
cavalos. A programação em Cascavel 
definirá os campeões da Turismo e será 
válida pela sexta etapa das nove da 
Sprint Race. Nesta sexta-feira (27), o 
circuito cascavelense receberá treinos livres 
das 8h30 às 15h45 e os classificatórios 
das 16h às 17h20, das duas categorias. 
As corridas serão todas no sábado (28), 
das 8h40 às 16h20. Ao todo, serão 
dez largadas durante o dia.

25ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 48 24 14 6 4 40 14 26
2º Atlético-GO 42 24 11 9 4 27 17 10
3º Sport 41 24 10 11 3 32 22 10
4º CRB 37 24 11 4 9 30 26 4
5º Botafogo-SP 36 24 10 6 8 24 23 1
6º Operário 36 24 10 6 8 22 26 -4
7º Cuiabá 35 23 9 8 6 26 20 6
8º América-MG 35 24 9 8 7 25 23 2
9º Coritiba 34 23 9 7 7 29 23 6
10º Paraná 34 24 8 10 6 19 21 -2
11º Ponte Preta 32 24 8 8 8 24 22 2
12º B. de Pelotas 29 24 8 5 11 19 27 -8
13º Oeste 29 24 6 11 7 25 25 0
14º Londrina 28 24 8 4 12 28 34 -6
15º Guarani 28 24 8 4 12 18 24 -6
16º Vitória 25 24 6 7 11 20 30 -10
17º Vila Nova 25 24 5 10 9 16 23 -7
18º São Bento 23 24 6 5 13 26 33 -7
19º Criciúma 23 24 5 8 11 15 24 -9
20º Figueirense 23 24 4 11 9 18 26 -8 

SÉRIE B

       HOJE
19h15 Londrina x Vila Nova
20h30 B. de Pelotas x Guarani
21h30 Atlético-GO x Figueirense

 SÁBADO
11h Criciúma x Botafogo-SP
16h30 Ponte Preta x Cuiabá
16h30 Coritiba x América-MG
19h Oeste x Paraná
19h Sport x Operário
21h CRB x São Bento

           DOMINGO
16h Bragantino x Vitória 

                    SÁBADO
19h Flamengo x São Paulo

                    DOMINGO
11h  Corinthians x Vasco
16h Internacional x Palmeiras
16h Santos x CSA
16h Fluminense x Grêmio
19h Atlético-MG x Ceará
19h Athletico-PR x Chapecoense

                  SEGUNDA-FEIRA
20h Fortaleza x Botafogo
20h Avaí x Bahia
20h Goiás x Cruzeiro

22ª RODADA

SÉRIE A A Prefeitura de Cascavel realiza 
neste domingo (29) o 1º Pedal do 
Servidor, evento aberto a todos os 
servidores e familiares, além de gru-
pos de ciclismo e parceiros do Pro-
grama Pedalar. O passeio ciclístico 
marca o início oficial do programa, 
que atraiu 359 inscritos, os quais par-
ticiparam de sorteio para participar 
desta primeira experiência piloto, 
que tem 140 vagas.

A concentração começa às 8h30, 
em frente à Prefeitura, onde serão 
entregues os Kits do Programa 
Pedalar, compostos por capacete, 
cadeado, kit farol e lanterna, garrafa 
para hidratação, um par de luvas e 
protetor solar. A largada está prevista 
para 9h45, seguindo pela Avenida 
Brasil até a Rua Duque de Caxias, 
com término na Feira do Teatro, no 
estacionamento do Teatro Municipal.

Dos 359 servidores inscritos no 
programa, 302 são para o regime de 
comodato dos equipamentos e 57 
manifestaram interesse no programa 
para participar pela modalidade 
“bicicleta própria”. Todos finaliza-
ram esta semana a fase de avaliação 
médica e nutricional. 

Pedal do Servidor 

VANDERLEY SOARES/TN

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 48 21 15 3 3 47 20 27
2º Palmeiras 45 21 13 6 2 37 16 21
3º Santos 38 21 11 5 5 31 23 8
4º Internacional 36 21 11 3 7 27 20 7
5º Corinthians 35 20 9 8 3 23 13 10
6º São Paulo 35 21 9 8 4 23 15 8
7º Grêmio 34 21 9 7 5 36 23 13
8º Bahia 34 21 9 7 5 25 18 7
9º Athletico-PR 30 21 9 3 9 30 21 9
10º Atlético-MG 27 20 8 3 9 24 24 0
11º Botafogo 27 21 8 3 10 19 23 -4
12º Goiás 27 21 8 3 10 21 32 -11
13º Vasco 24 20 6 6 8 19 27 -8
14º Ceará 23 21 6 5 10 21 21 0
15º Fortaleza 22 21 6 4 11 23 30 -7
16º Fluminense 19 21 5 4 12 22 33 -11
17º Cruzeiro 19 21 4 7 10 17 30 -13
18º CSA 19 21 4 7 10 11 31 -20
19º Avaí 16 21 3 7 11 12 31 -19
20º Chapecoense 14 20 3 5 12 17 33 -16 
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 A 17ª edição do Campeonato 
Mundial de Atletismo começa nesta 
sexta-feira (27), com as primeiras 
provas no Estádio Internacional 
Khalifa, e a final da maratona femi-
nina na zona turística de Corniche, 
a beira mar no Golfo Pérsico. A com-
petição não terá provas pela manhã 
por causa do calor e a programação 
está concentrada para o fim da tarde 
e à noite em Doha, no Catar.

O evento reunirá até o dia 6 de 
outubro 2.043 atletas (1.031 homens 
e 1.012 mulheres), representando 
210 países. O Brasil participará com 
44 atletas no evento, que será refe-
rência para os Jogos Olímpico Tóquio 
2020. Dos convocados pela Con-
federação Brasileira de Atletismo, 
dez já competem nesta sexta.

Os primeiros a entrarem na 
pista do Estádio, que contém um 

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE A

 Palmeiras ?x? CSA
 Fluminense ?x? Santos
 Grêmio ?x? Avaí
 Athletico-PR ?x? Fortaleza

SUL-AMERICANA
 Atlético-MG* ?x? Colón*
* Na final  

Mundial de Atletismo
moderno sistema de refrigeração, 
são os velocistas Paulo André 
Camilo, Vitor Hugo dos Santos e 
Rodrigo Nascimento, que disputam 
as eliminatórias dos 100m, a partir 
das 12h05 (de Brasília).

Às 13h25 será a vez de Almir 
Cunha dos Santos e de Alexsandro 
Melo disputarem a qualificação do 
salto triplo. E, a partir das 14h35, 
Ar thur Terezan, Alison Brendom 
dos Santos e Marcio Teles partici-
pam das eliminatórias dos 400m 
com barreiras.

As últimas duas brasileiras a com-
petir serão Andreia Hessel e Valdilene 
dos Santos Silva, na maratona, que 
reunirá 69 atletas de 40 países, que 
tem largada prevista para as 17h59 
pelo horário do Brasil, e 23h59 pelo 
horário local. A prova será disputada 
num circuito de 7 km. 

13 medalhas
Em seu histórico de participação, 
o Brasil tem 13 medalhas no Mun-
dial de Atletismo. O único ouro foi 
conquistado por Fabiana Murer, 
no salto com vara em Daegu 2011. 
Ela, em Pequim 2015, também 
conquistou uma das seis pratas do 
País. Já o último pódio do Brasil 
foi no terceiro lugar, obtido por 
Caio Bonfim nos 20 km da marca 
atlética, em Londres 2017.
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