
UPA Tancredo vai
virar “porta-aberta”

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

,16/07/2019
Edição 8280- Ano 43
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

Força 
da chuva
As fortes chuvas que atingiram 
Cascavel ontem mudaram o cenário 
no canteiro de obras do Ecopark 
Oeste. É que o córrego Bezerra, 
desviado para a conclusão da 
estrutura do novo lago, encheu 
e alagou seu futuro trajeto. A 
inundação não prevista atrapalhou 
os trabalhos e ainda danificou parte 
do que já estava pronto. 

A UPA Tancredo passará por reformas no valor de  
R$ 2,7 milhões. O atendimento não deve ser 

alterado durante os trabalhos, o que acontecerá 
depois: é que a unidade voltará a atender adultos no 

sistema “porta-aberta”, os seja, no pronto-atendi-
mento, e não somente pela regulação do Consamu. 
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Antoniella Polinari Cavassin é pedagoga com especialização 
em psicanálise e coordenadora educacional do Colégio 

Marista Santa Maria 
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‘‘

‘‘
O que não entra em férias… ‘‘

‘‘“Hoje eu fiz um 
BO. Padre, que 
BO? Bíblia e ora-
ção. Se alguém 

fizer calúnia contra você, 
faça o maior BO: Bíblia e 
oração. Esse é o melhor 
boletim de ocorrência. E 

onde é a delegacia?  
A capela”. 

 Padre Marcelo 
Rossi, que foi 
empurrado do 

palco durante uma 
celebração no domingo, disse 
que não iria prestar queixas 
contra a mulher autora da 
agressão, que teria proble-

mas mentais. 

 A chegada de julho e as famigeradas férias escolares trazem também 
várias questões. É comum encontrarmos mães e pais que, no último dia de 
aula, voltam-se à professora e lançam as seguintes indagações: “A colônia 
de férias aqui da escola começará quando?” 

Considerando que estamos diante de um intervalo escolar, o que 
colocar no lugar? Como preencher esse tempo? Há pais preocupados 
com a ociosidade de seus filhos e já pensam na “ginástica” que deverão 
fazer para ocupar esse período livre. Férias para quem? Recesso do quê?

Precisamos orientar nossas crianças sobre como desfrutar o tempo 
livre. O sociólogo Domenico de Masi, que designou esse tempo de “ócio 
criativo”, alerta para o fato de que hoje as máquinas podem realizar grande 
parte dos trabalhos que, até há bem pouco tempo, necessitavam da força 
física do homem. Assim sendo, restaram ao homem as atividades criativas. 

O mundo precisa de pessoas que deem férias para tudo que funciona 
com o piloto automático, dando espaço para as manifestações criativas. 
Pessoas com habilidades de investigação, que busquem a construção de 
novos significados, em que o investimento do tempo esteja a serviço de 
um pensamento crítico, criativo e cuidadoso. Crítico no conhecimento, 
criativo na atuação e cuidadoso com a humanidade.

À escola cabe dar subsídios às crianças e aos adolescentes para o 
desenvolvimento dessas habilidades, mostrando que as relações que esta-
belecemos com o conhecimento partilhado no colégio estão em sintonia 
com esse mundo e nos mobilizam ainda mais, quando estamos fora dele, a 
exercitar um olhar que interroga, investiga, opina, pensa em contrapontos, 
o tempo todo, sem tirar férias!

A nós, adultos, cabe lembrar que essas habilidades são desenvolvi-
das, também, por meio da literatura, da música, do teatro, do cinema, de 
encontros sem cronômetro, de olhares suspensos, de orelhas que não 
se cansam de escutar, do bolo saboreado, do almoço mais demorado, 
do computador desligado, da televisão assistida a dois, de um mundo de 
injustiças também conversado.

Interrogar, opinar, pensar em contrapontos, criar novas possibilidades 
de relações com as pessoas e com o mundo, colocam de férias perma-
nentes a passividade, a repetição e o desencontro e convocam para ação 
sujeitos ativos, marcados pelos valores do encontro, da solidariedade, do 
compromisso ético, que saem de férias conosco! 
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Imóveis valem R$ 13 milhões
A prática de repassar imóveis para amortizar a dívida 

previdenciária começou pelo ex-prefeito Edgar Bueno (PDT). 
Alguns dos bens repassados pela prefeitura ao IPMC valem 

hoje cerca de R$ 13,2 milhões. Para ajudar no pagamento do 
déficit atuarial, a prefeitura repassou ao menos oito imóveis 
bem valorizados, como a antiga sede da Guarda Patrimonial 
(Av.Assunção 773), que vale R$ 2,3 milhões, e a atual sede 

da Cohavel (Rua Paraná), que vale R$ 2,9 milhões. Mas 
a lista é longa: Rua Antonina esquina com Rua Riachuelo 

(antigo CTG), hoje alugado para a cancha de bocha por R$ 
1.815/mês (que vale R$ 3,7 milhões); Rua São Paulo, 1.577, 
sede do IPMC (valor de R$ 1.738.000); dois terrenos na Rua 
Orlando Vasconcelos, que juntos valem R$ 760 mil; e mais 
dois terrenos na Rua Visconde de Guarapuava, 3.118, no 

valor de R$ 502,6 mil cada um.

Em tempo
Hallberg não é o primeiro vereador a requerer a lista de 

devedores da Prefeitura de Cascavel. E em todas as vezes 
anteriores, o solicitante até recebeu a tão famigerada lista, mas 
depois sentou sobre ela pois não teve coragem de divulgar os 

nomes e correr o risco de sofrer algum processo.
n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer

 Uma forte pressão par-
lamentar reverteu o repasse 
de uma área privilegiada 
no Centro de Cascavel ao 
IPMC (Instituto de Previ-
dência do Município de 
Cascavel ) ,  garant indo 
a manutenção da área 
para implantação total do 
Centro Cívico. Apesar de 
terem aprovado ontem o 
projeto do Executivo muni-
cipal autorizando a amor-
tização de parte do déficit 
técnico atuarial do regime 
próprio de previdência por 
meio de dois imóveis que 
ficam ao lado da Câmara, 
hoje os vereadores votarão 
uma emenda substituindo 
os imóveis pelo pagamento 
em dinheiro.

A prefeitura tinha pro-
posto a quitação de parte 
da dívida com o Lote Urbano 
nº 13 na Avenida Toledo ava-
liado em R$ 1.080.000 e 
Lote Urbano no 14, na Ave-
nida Toledo, avaliado em  
R$ 1.262.660. 

Antes mesmo de entrar 
em votação, o líder de 
Governo, vereador Romulo 
Quintino (PSL), manifes-
tou a decisão de elaborar 
a emenda, atendendo à 
cobrança do parlamento. 
“Faremos a emenda retirando 
os terrenos autorizando o 
pagamento em dinheiro. Uma 
demanda de todos os verea-
dores, que será atendida. A 
emenda será assinada por 
todos”, diz Quintino.

A dívida para o ano de 2019 
era de R$ 20.319.073,66, 

Defesa criticada
Romulo Quintino defendeu 
que a prefeitura precisa 
aprovar anualmente o 
repasse e que este teria 
de ser feito às pressas 
sob pena de o Município 
perder a certidão negativa. 
A declaração foi criticada 
pelo vereador Jorge 
Bocasanta (Pros): “Então 
o Paço tem um bando de 
incompetentes... Qual 
o motivo de trazer no 
último dia o projeto? São 
incompetentes, deveriam 
ser todos demitidos!” E 
sobrou até para o secretário 
de Finanças: “Que o Renato 
[Segalla] também seja 
demitido”.

Contas em dia
Aprovado o projeto que 
cria o Refic (Recuperação 
Fiscal), cuja previsão é 
negociar R$ 31,9 milhões 
- a renúncia fiscal deve ser 
de R$ 6,1 milhões. Serão 
beneficiados contribuintes 
com dívidas vencidas até 

28 de fevereiro deste ano e 
multas pecuniárias vencidas 
até o mesmo período. 
Os descontos chegam a 
90% sobre juros e multas. 
Se por um lado Sidnei 
Mazzuti (PSL) comemorou 
o encaminhamento do 
Refic, de outro o vereador 
Fernando Hallberg (PDT) 
usou o plenário para criticar 
a decisão que, segundo ele, 
“beneficia os devedores” - 
somente ele votou 
 contra o Refic.

Vai dar o que falar...
Oposição declarada - e 
muito criticada pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos -, 
Hallberg promete mexer 
ainda mais com a gestão 
atual: requisitou oficialmente 
dados sobre a dívida ativa 
da Prefeitura de Cascavel. 
Ele quer um documento 
com a identificação dos 
inadimplentes - pessoas 
físicas e jurídicas. Hallberg 
cobra também penalidades 
pecuniárias, valores e 
tributos existentes.

Vereadores pressionam
e mantêm Centro Cívico

VEREADORES pressionam e líder de Governo, Romulo Quintino, apresentará 
emenda hoje

até junho foram pagos  
R$ 12.859.972,20, restando, 
ainda, R$ 7.459.101,46. Na 
proposta original da prefei-
tura, o valor seria amortizado, 
em parte, com a pretendida 
dação em pagamento, com 
os dois imóveis, avaliados em 
R$ 2.342.660 e os cerca de 
R$ 5 milhões restantes em 
dinheiro. O IPMC tem cadas-
trado 8.384 servidores ativos, 
2.055 inativos (aposentados) 
e 404 pensionistas.

Diante da manifesta-
ção do líder de Governo, 
a proposição recebeu 19 
votos favoráveis e apenas 
um contrário, do vereador 
Olavo Santos (PHS). No 
entanto, outros parlamen-
tares que votariam contra 
decidiram mudar de voto e 
passaram a apoiar o pro-
jeto. “Votaria contra, pois o 
projeto tem três problemas: 
pagar dívida com terreno 
não é bom; caso o terreno 
fosse alienado perdería-
mos o sonho de um Centro 
Cívico - colocado em risco 
por esta gestão; por último, 
não constam os documen-
tos necessários”, aler tou 
Paulo Porto (PCdoB).

Para a cober tura do 
déficit é estabelecido um 
plano de amortização com 
prazo máximo de 35 anos 
e revisto anualmente. O 
plano atual prevê o equa-
cionamento do déficit até 
2040, por meio de aportes 
crescentes.   
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Paisagens exuberantes, 
gastronomia deliciosa, 
passeios inesquecíveis e 
muito calor humano.Esse é o 
inverno do Paraná. Aproveite 
o clima mais aconchegante 
do ano para conhecer os 
encanencantos que o nosso estado 
oferece. Você vai se 
surpreender.

AC E S S E  V I A J E PA R A N A .CO M

INVERNO
NO PARANÁ.
SURPREENDA-SE.
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Maurício Leite Campos
ª 08 de abril de 1968
V 11 de junho de 2019 
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Despedida

Três décadas dedicadas ao ciclismo
O atleta Maurício Leite Campos, 

mais conhecido como Paulista, 
tinha verdadeira paixão pelas duas 
rodas, mas começou a praticar 
ciclismo aos 17 anos ao acaso. Ele 
levou uma bicicleta a uma oficina 
em Curitiba e foi convidado para 
ingressar na modalidade. “Ele acei-
tou o meu convite e começou a fre-
quentar os treinos no Centro Cívico 
de Curitiba, onde eu trabalhava. Ele 
era uma pessoa muito apaixonada 
pelas coisas e que se envolvia 
com tudo”, revela Adir Romeo, o 
primeiro treinador de Paulista.

No mesmo ano em que ingres-
sou no espor te, já começou a 
colecionar prêmios. Ele participou 
do Campeonato Paranaense de 

Ciclismo e foi campeão na catego-
ria novatos, vice-campeão na cate-
goria equipe e revezamento. 

Foi graças a Adir que o atleta 
ficou conhecido como Paulista, pois 
Maurício nasceu em São Paulo e 
se mudou para Curitiba quando a 
família adquiriu um negócio na capi-
tal paranaense. A parceria dos dois 
durou cerca de dez anos, mas Pau-
lista seguiu no esporte. A última 
competição que par ticipou este 
ano foi em Corbélia, pela categoria 
máster, na qual subiu ao pódio em 
terceiro lugar.  

Na manhã da sexta-feira 12 de julho, o ciclista Maurício Leite Campos 
havia pedalado até Tupãssi. Ele parou para lanchar, quando foi acome-
tido por um infarto fulminante. A morte precoce e súbita deixou família 
e amigos desnorteados.

Francis Jimenez conta que os funcionários do local acionaram o socorro 
e ele foi levado ao Hospital Municipal de Tupãssi Padre Palmiro Finato, 
mas os médicos não conseguiram reanimá-lo. Paulista tinha apenas 51 
anos de idade e deixou, além da esposa, os filhos Lorenzo, Nicolas e 
Lorena Jimenez Campos.

Chegada a Cascavel
Aos 31 anos de idade, Maurício Leite 

Campos se mudou para Cascavel com 
a esposa, Francis Negrão Jimenez, 
a trabalho. Aqui, trabalhava como 

representante de peças, acessórios e 
bicicletas para speed. 

Para Francis, o marido sempre será 
lembrado como uma pessoa muito 

especial: “Ele foi um atleta dedicado, 
um pai presente e um marido com-

panheiro”, resume. 
Ela conta que ele sempre dava um 

jeito de conciliar o ciclismo em todas 
as oportunidades: “Ele gostava muito 
de viajar com a família para pedalar”.  

PAULISTA, à esquerda, fazendo o que mais amava

FAMÍLIA reunida durante ida ao Equador
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Divulgação

 Sem grandes reformas há 
47 anos, até a Biblioteca Munici-
pal de Cascavel foi afetada pela 
queda intensa das temperaturas 
da primeira semana de julho. Pelo 
menos essa é a justificativa para 
a cerâmica de um dos espaços 
comuns que se soltou do chão. 
“O engenheiro que veio analisar a 
situação informou que o frio ou o 
calor intenso causam dilatações no 
concentro e por isso a cerâmica se 
soltou”, disse a coordenadora da 
Biblioteca, Katiane Farias. 

Quem entra na Biblioteca e se 
dirige para a esquerda consegue 
ver o estrago. As cerâmicas já 
foram retiradas e, para não causar 

 Será assinada hoje a ordem de 
serviço para reforma e ampliação 
da UPA (Unidade de Pronto-Aten-
dimento) Tancredo. As mudanças 
na estrutura vão possibilitar tam-
bém a ampliação do atendimento, 
que depois da obra será “adultos 
porta-aberta”, os seja, no pronto-
-atendimento, não somente pela 
regulação do Consamu (Consórcio 
Intermunicipal Samu Oeste) como 
acontece atualmente. 

A Secretaria de Saúde de Casca-
vel informou que haverá ampliação 
da equipe que atua no local, o que 
será feito via Comsamu, já que a 
gestão funciona em parceria com 
o consórcio. 

Tancredo: Após reforma, 
UPA vai atender adultos

PASSE o 
leitor de QR 
Code para 
assistir aos 
vídeos do 
alagamento 
no local

n Reportagem: Cláudia Neis

Denúncia
O anúncio ocorre dez dias após o Jornal Hoje-
News denunciar a situação complicada da 
estrutura. No dia 4 de julho, uma “cachoeira” foi 
flagrada no interior do prédio. Vídeos enviados 
à reportagem mostravam a água vertendo do 
teto, descendo as paredes e alagando o local.  
De acordo com funcionários, o vazamento cau-
sou o fechamento de alas. A prefeitura disse que 
o problema havia sido pontual. 

 A reforma 
De acordo com informações repassadas pela prefeitura, os trabalhos vão abran-
ger partes elétrica e hidrossanitária, piso cerâmico, pintura e esquadrias, além 

da ampliação SND (Serviço de Nutrição Dietética), acessibilidade e vestiários dos 
funcionários. O valor estimado do investimento é R$ 2.751.529,34. 

Como ficam os atendimentos?
A Secretaria de Saúde informou que, apesar das obras, o atendimento seguirá 

normalmente na unidade, já que os trabalhos serão feitos em etapas sem com-
prometer as atividades, com alguns reajustes e remanejamentos. Questionado 
sobre a situação dos atendimentos, o Consamu informou que aguarda apresen-

tação do planejamento para a obra.   

Reformas previstas 
A coordenadora da Biblioteca 
Municipal, Katiane Farias, conta 
que existe um plano para reformar 
as partes elétrica e hidráulica do 
prédio e o telhado. “Nós estamos 
aguardando o projeto chegar do IPC 
(Instituto de Planejamento de Cas-
cavel) e depois disso será aberta a 
licitação”.  Ela não soube antecipar 
valores nem precisar datas. 

Cerâmica da Biblioteca cede e frio é o culpado
acidentes, cinco estantes de livros 
foram retiradas do local e dispos-
tas em outra parte da Biblioteca. 

A coordenadora garantiu que 
até a próxima semana o chão 
já estará arrumado.

No mês passado, a estru-
tura recebeu uma reforma nos 
banheiros, mas não chega perto 
do necessário.  

Previsão é de consertar o piso até a próxima semana  
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Álamo avisa aos funcionários que terá que fechar 
a Top Wave. João recebe a orientação da emis-
sora para entrevistar Manu no Onda Cavada. Álamo 
revela na entrevista para Moana que descobriu que 
o nome verdadeiro de Andreas é Galdino. 

A DONA DO PEDAÇO
Camilo acusa Vivi de traição. Vivi deixa a igreja 

com Chiclete. Rock desconfia de que Sabrina 
está envolvida com um homem rico. Josiane fala 
sobre a relação de Vivi e Chiclete para Maria da 
Paz. Josiane e Régis sentem ciúme um do outro. 
Fabiana procura Camilo e o beija. Camilo humilha 
Fabiana, que jura se vingar do rapaz. Silvia flagra 
Márcio e Kim juntos. Eusébio conta para Gina que 
herdou uma fortuna. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sophie vai até a casa de Sr. P e conta o que 

houve no Clube Geek enquanto estava disfarçada, 
ao sair, encontra com Marcelo. Mario conta ao Clubi-
nho que pegou as HQs que dão continuidade a histó-
ria de Vetherna, e compartilha suas descobertas com 
relação aos Androids. As crianças estão cada vez mais 
desconfiadas de que Sophie seja uma Androidiana. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Sacolinha e Isabela jogam damas num tabu-

leiro improvisado pelo garoto. Pedro mostra as crianças 
de sua banda os novos instrumentos. Priscila reclama 
que não tem uma música para cantar sozinha. Manuela 
conta para Joaquim, Felipe, Júlia e André sobre o para-
deiro de Isabela e o plano de Marina. A banda do vilarejo 
ensaia e Sabrina assiste de longe. Priscila tem ciúme 
de Isabela (que na verdade é Manuela) e deseja ser 
vocalista principal para chamar atenção do garoto.

TOPÍSSIMA 
Zeca retorna do IML e diz que o corpo encon-

trado é mesmo de Jandira. Madalena se deses-
pera. Gabriela fica chocada ao saber que Jandira 
morreu. Madalena se abraça a Fernando. Bruno 
tenta confortar Zeca. Vitor pede Elisabete em 
namoro. Gabriela dá a notícia da morte de Jandira 
para Rafael. Beatriz pede o divórcio para Paulo 
Roberto. André chega até a mansão do reitor com 
um mandado de busca e começa a revistar o local. 

JEZABEL 
Jezabel chega na hora e o corrige dizendo que 

a vitória foi dos deuses e o lembra do ritual que fez. 
Acabe desconversa e pergunta pelo filho. Tadeu 
manda chamar Jezabel e diz que o caso entre eles 
chegou ao fim, e eles discutem. Eliseu volta para 
casa e encontra com Hannah. Eliseu confessa que 
ia até Samaria para se encontrar com Jezabel. 
Hannah fica decepcionada. Micaías se casa com 
Raquel. Jezabel aparece na cerimônia de casa-
mento de Micaías e surpreende a todos. Jezabel 
diz a Acabe que quer dar uma festa e ele concorda. 
Ela pede que tenha mais vinho de Nabote.  

N  o  velas
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- VALDERI CAMARGO E MARIA INES DA CRUZ
2- ANDERSON CESAR GONÇALVES FERREIRA FRANCO E ROSEMÉRI DOS SANTOS
3 - PAULO ALBERTO SANTANA E ANA CLAUDIA APARECIDA RIBAS
4 - EDSON JORGE RODRIGUES DA SILVA E IVONETE DE CASTRO
5 - RODRIGO MACHADO E KEILA CRISTINA DOS SANTOS
6-  RODRIGO PIMENTEL PACHECO E JULIANA PRESTES DA ROCHA
7- VALMIR RODRIGUES E JOICIARA SILVERIO DOS SANTOS
8 - MARCO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA E ELLEN CAROLINE FRANCHIN
9- JOSEMAR DORNELLES E ANDRESSA ZANATTA NOGUEIRA
10- ALTAIDES CAMARGO DOS SANTOS E CLEONI DE PAULA MORAES
11- LUCAS CLAMOROSKA E SHIRLEY SANTANA DA SILVA
12- JORGE GALVÃO E JORGINA DE ALMEIDA DO PRADO
13 - TIAGO SEGATT E LILIAN MARQUES DALBAO
14- DANIEL DA SILVA VIEIRA E JHENIFER PEREIRA FERREIRA
15- ADEMIR JOSÉ STOCKER E ROSELI DE FÁTIMA PETRUV
16- LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA E TAYANE LAIS DA SILVA
17- MARK LOUIS ZIMMER E ANA QUELI MORAES
18- ADRIANO GOMES E ZENAIDE DA SILVA RAMOS
19- CESAR ALEXANDRE HECK DA SILVA E IZILDA MORAES MACHADO
20- ADÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR E SCHEILA GABRIELE CORREIA
21- GIOVANE JULIO LUFT E MARIA MADALENA DA SILVA
22- JEAN DOMINGUES OLIVEIRA E DANIELY ANDREUCI ALVES
23- CARLOS ALBERTO VILAS BOAS PESCADOR E LEILA SHAÍ DEL POZO GONZALEZ
24- THIAGO RODRIGO SILVA SANTOS E ALINE DA SILVA FERNANDES
25- JUNIOR CESAR BOENO E EDENILDA FRANÇA
26- LUÍS GUSTAVO FOGLIATO CAETANO E MARIANE CIGARRI
27- ANDERSON STOEBERL DOS SANTOS E MAYNÃ ROBERTA BONATTO

 

ÓRFÃOS DA TERRA
Robson vai ao encontro de Paul, e Lurdes se 

preocupa. Laila recebe a documentação para o seu 
divórcio. Zuleika fica inconformada com a indife-
rença de Almeidinha. Elias ouve Rogério contar 
para Jean sobre o encontro que teve com Helena. 
Laila chora ao assinar o divórcio, e Jamil a consola. 
Latifa e Omar confabulam um novo golpe. Ester 
pede que Abner volte para casa. Omar fala com Eva 

longe de Bóris. Padre Zoran pede que Helena tente 
se aproximar de Salma, uma criança síria abando-
nada. Zuleika se aconselha com Letícia. Robson 
abandona Lurdes para fugir do país. 

VERÃO 90 
Mercedes manda Marta chamar a polícia para 

prender Andreas, mas ele consegue escapar. 
Janaína pede Raimundo em casamento. Ticiano 
adora a pintura que Gisela faz em seu corpo. 
Patrick não nota o clima entre Gisela e Ticiano. 
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Você vai se sentir distraído e des-
motivado. Seu bom senso está 
em baixa. Mas você está em sua 
melhor forma psicológica! Seria 
uma boa ideia fazer uma atividade 
de lazer não física.

Você tem um talento para se insi-
nuar e seu charme vai abrir todas 
as portas! Se você fizer um esforço 
consistente para moderar sua impa-
ciência, você será um vencedor. O 
seu otimismo crescente está lhe 
dando mais energia.

G
êm

eo
s Você vai estar muito disposto a tra-

balhar em equipe porque gosta de 
se sentir útil. Você precisa relaxar 
e ouvir mais as suas necessidades 
básicas; deixe passar qualquer 
orgulho desmedido. Durma mais.

C
ân

ce
r

Você está bem psicologicamente. 
Aproveite isto pedindo o que você 
merece, faça valer os seus direi-
tos. Você precisa se mexer e tudo 
vai dar certo. A lentidão que você 
está sentindo é devido à falta de 
exercício.

Descobrirá quais são as suas, 
mas não se esqueça de mostrá-
-las. Você está tendo problemas 
para manter o ritmo. Receber um 
pouco de ar fresco pode ajudar a 
recarregar as 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.

O ambiente hoje estará um pouco 
austero, mas você vai fazer de tudo 
para melhor isso. Você está sobre-
carregado. Você precisa perceber 
isso e tomar providências para 
resolver o problema.

E
sc

o
rp

iã
o Você será livre para agir como qui-

ser hoje. Atividades financeiras são 
muito favoráveis. Sua mente está 
borbulhando e você vai encontrar 
todos os tipos de coisas para fazer. 
Seja sensato.

Seria bom permanecer aberto às 
diferentes opções que se apre-
sentam para você. Suas emo-
ções reprimidas irão afetar a sua 
digestão - certifique-se de evitar 
alimentos picantes.

C
ap

ri
có

rn
io Suas iniciativas terão repercus-

sões positivas. Você está prepa-
rado para enfrentar obstáculos, 
a moral é boa ao seu redor e 
você será eficaz com resultados 
tangíveis.

A
q
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Sua rotina vai parecer menos 
complicada e é de seu inte-
resse sair ileso. O estilo de vida 
sedentário não lhe agrada, você 
precisa estar em movimento. 
Retomar o esporte seria acon-
selhável e lhe daria força.

Você deveria seguir a sua intuição 
e não questionar tudo sempre. 
Faça pausas durante o dia. Você 
precisa voltar atrás considerando 
o seu estado nervoso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Miquece Luiz dos Santos, 68 anos, confessou ter atirado e matado o sobrinho Gil-
mar Ribeiro na manhã do último sábado (13), no Jardim Colmeia, em Cascavel. Ele 

contou também ter executado a esposa na década de 90. Miquece foi liberado após 
audiência de custódia e deve responder ao processo em liberdade. Ele havia sido 
preso em flagrante. De acordo com a delegada-chefe da 15ª SDP, Mariana Vieira, 
a Justiça acatou a alegação de legítima defesa, já que o idoso afirma que a vítima 

tentou esfaqueá-lo e que por isso atirou. Contudo, a delegada diz que a faca não foi 
encontrada e nenhuma testemunha a citou. O motivo do crime seria uma desa-

vença por conta da venda de um carro.  A delegada relatou ainda que solicitou uma 
atualização da situação do crime cometido anteriormente pelo acusado.

Após a fuga de um detento e a 
tentativa frustrada de outro regis-
tradas na madrugada de domingo 
(14), celulares e outros objetos 
foram encontrados durante visto-
ria de oito galerias realizada nessa 
segunda-feira (15). A revista geral 
contou com agentes penitenciários 
da PEC, do GSI (Grupo de Segu-
rança Interna) e do SOE (Setor de 
Operações Especiais).

No total, foram apreendidos 
seis aparelhos celulares, seis bate-
rias para celular, dois carregado-
res para celular, quatro chips de 
celular, dois ferros pequenos e um 
fone de ouvido. Os materiais serão 

Após fuga, segurança 
é reforçada na PEC 

encaminhados para o setor de inte-
ligência do Depen (Departamento 
Penitenciário).

A segurança ao redor da uni-
dade foi reforçada com rondas 
ostensivas, já que existe suspeita 
de que esses materiais tenham 
sido arremessados para dentro da 
penitenciária.

FUGA
O detento que fugiu foi recap-

turado horas depois, ainda no 
domingo, em uma área rural. O 
outro detento que havia tentado 
fugir se feriu e não conseguiu dei-
xar a unidade. 

SUSPEITA é de que objetos teriam sido arremes-
sados para dentro da PEC 

 Acusada de matar 
a facadas vai a júri 
Senta hoje no banco dos réus do 
Fórum Estadual de Cascavel Camila 
de Lima Damásio. Ela é acusada da 
morte de Jociane Vieira. O crime 
aconteceu no dia 20 de outubro de 
2012 em um bar no Jardim Itália, 
em Cascavel. Conforme os autos 
do processo, Camila, com ajuda 
de Amauri Camilo, teria agredido 
a vítima a facadas, socos e puxões 
de cabelo. O motivo do crime não 
foi descoberto. Camila responde 
por homicídio simples e está em 
liberdade. Amauri respondia pela 
mesma acusação, mas 
ele já morreu.  

DEPEN

Gilmar foi morto na 
presença da família 

 AÍLTON SANTOS 

Homem confessa dois homicídios e é liberado 
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A CBC (Confederação Brasileira de 
Canoagem) divulgou a convocação ofi-
cial dos dez atletas que representarão 
o Brasil na modalidade de Canoagem 
Velocidade nos Jogos Pan-America-
nos em Lima, no fim deste mês, e 
dois atletas do CRC Clube de Regatas 
Cascavel estão na lista. Vagner Junior 
Souta e Ana Paula Vergutz integram 
a delegação brasileira.
Vagner vai competir em três catego-
rias: K1 Masculino 1000 metros, no 
K2 Masculino 1000 Metros ao lado 
de Edson da Silva, ambos também 
juntos no K4 Masculino 500 metros 
- nessa prova contarão com Pedro 
Henrique Helena da Costa e Patrick 
Elieser Faustino. 
Ana Paula Vergutz será a brasileira no 
caiaque, disputando duas provas: K1 
Feminino 200 metros e 500 metros.
Os atletas embarcam para o Peru no 
próximo dia 21 e retornam ao Brasil 
no dia 31. 

 A equipe de futsal feminino 
de Cascavel garantiu a passagem 
para a fase final dos Japs (Jogos 
Abertos do Paraná) ao aplicar 
uma goleada na seleção de 
Guaraniaçu na par tida final da 
modalidade. A equipe cascave-
lense impôs sua melhor técnica 
e fechou a partida com 4 a 0. 

O basquete masculino de Cas-
cavel também fez bonito e fechou 
sua participação na fase regional 
com o titulo de campeão e a vaga 
na fase final garantida. A equipe 
cascavelense venceu Pérola do 
Oeste por 110 a 40. 

O time de basquetebol feminino 
de Cascavel também está classifi-
cado para as finais. 

No vôlei teve confronto de Cas-
cavel contra Guaraniaçu no mas-
culino e no feminino e cada cidade 

Natação e judô 
garantem medalhas
Atletas de Cascavel já garantiram meda-
lhas na fase final dos 66º Jogos Escola-
res do Paraná para estudantes de 12 a 
14 anos que está sendo disputada em 
Apucarana até o próximo dia 20. 
Na natação, Beatriz Garute da Silva, 14 
anos, que representa o Colégio Estadual 
Marilis Faria Pirotelli, participa pela 
segunda vez dos JEPs e levou o ouro nos 
400 m livre. Ela também disputa os 200 
m medley e 200 m livre. 
Os judocas de Cascavel também obti-
veram bons resultados com os seguin-
tes resultados: Emilly Kauane Santos 
levou ouro na categoria pesado +64kg 
(Marilis Pirotelli); Luiz Otávio da Rosa 
dos Santos, leve -48kg (Marilis Pirotelli); 
Leonardo Costa Brancalhão, meio-mé-
dio -53kg,  (Colégio Alfa) e Gabriela Pai-
xão Militão da Silva, meio-pesado -64kg 
(Colégio Anglo), ficaram com o bronze. 
De quebra, Emilly garantiu classificação 
para representar o Estado nos Jogos da 
Juventude Escolar Brasileiro que será 
em Blumenau (SC) em novembro.
No tênis de mesa, o atleta Eduardo 
Gomes Oliveira Gruchosk foi campeão 
da categoria individual B e terceiro lugar 
geral, representando o Colégio Santa 
Maria. Laura Zantut, do Colégio Padre 
Carmelo Perrone, e Eduardo Gomes 
Oliveira também faturaram o ouro  
na categoria B.

Japs: Cascavel presente
na fase final na divisão B

BASQUETE masculino comemora título de campeão 

DIVULGAÇÃO

garantiu um ouro. Cascavel pelo 
feminino e Guaraniaçu no mas-
culino. Tanto o time feminino de 
Cascavel quanto o masculino de 
Guaraniaçu seguem para a etapa 
final dos Jogos Abertos. 

Canoístas convocados para o Pan

ANA Paula Vergutz e Vagner Junior Souta são Brasil 
no Pan
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PLACAR DE ONTEM
      SÉRIE A

 Fluminense ?x? Ceará 

      SÉRIE B
 Cuiabá ?x? Sport

  SÉRIE C
 Ferroviário Beira ?x? Náutico 

BRASILEIRO SUB-20
 Flamengo ?x? Fluminense

17 ª RODADA 

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Campo Mourão 34 17 11 1 5 66 32 34
2º Marechal 33 15 10 3 2 51 20 31
3º Cascavel 33 16 10 3 3 46 30 16
4º Pato Futsal 32 14 10 2 2 48 21 27
5º Foz Cataratas 30 15 9 3 3 46 27 19
6º Umuarama 29 16 9 2 5 48 36 12
7º Marreco 26 14 8 2 4 44 41 3
8º Dois Vizinhos 25 16 8 1 7 40 36 4
9º Toledo 17 15 5 2 8 34 36 -2
10º  Palmas 13 14 3 4 7 39 44 -5
11º S.J. dos Pinhais 12 16 3 3 10 44 72 -28
12º Ampére 10 16 2 4 10 25 50 -25
13º Matelândia 6 15 1 3 11 33 69 -36
14º Paranavaí 4 15 1 1 13 23 73 -50

CLASSIFICAÇÃO CHAVE OURO

 O passaporte para o Pan-Ame-
ricano do México foi carimbado 
durante o 6º Campeonato Brasileiro 
de Karatê Tradicional disputado em 
João Pessoa. Os dez atletas cas-
cavelenses conquistaram 23 meda-
lhas sendo: 8 de ouro, 5 de prata e 
10 de bronze. A competição reuniu 
457 atletas de 11 estados.

“Ano passado, quando partici-
pamos dessa mesma competição, 
foram apenas quatro medalhas 
de ouro... este ano foram oito, o 
dobro! Devemos isso ao aumento 
na carga de treinos e investimentos, 
que nos permitira ir até Cuiabá trei-
nar com o professor José Humberto, 
um dos melhores professores do 
mundo da modalidade e que tam-
bém veio a Cascavel para oficinas 
e palestras. Esse intercâmbio foi 
muito importante para o cresci-
mento técnico de todos”, disse o 
professor Volmir Mazziero, que tam-
bém é atleta na categoria máster. 

Os caratecas cascavelenses integra-
ram a Seleção do Paraná, que terminou 
em quinto na classificação geral. 

O Pan-Americano de Karatê Tra-
dicional será disputado de 21 a 26 de 

Cascavel no Pan de Karatê

Karts roncam em 
Cascavel
O 54º Campeonato Brasileiro de 
Kart começou ontem (15) e vai até 
sábado 27 de julho no Kartódromo 
Delci Damian, em Cascavel. 
O kartódromo cascavelense foi 
escolhido para ser o palco das duas 
fases da principal competição de 
kart do País. Para chegar à final, 
os pilotos precisam disputar três 
corridas classificatórias que, na 
primeira fase, serão disputadas 
dias 18 e 19, e, na segunda, dias 25 
e 26 de julho. Mais de 500 pilotos 
estão inscritos nas 20 categorias 
em disputa. A primeira fase, que 
começa hoje e segue até sábado, 
terá atividades das categorias: 
cadete, mirim, junior menor, junior, 
codasur, KZ sênior, F4 graduados, 
F4 sênior e super F4.

outubro na Cidade do México.
“O trabalho deu resultado, foi 

surpreendente. Não imaginava que 
iríamos ganhar tantas medalhas. 
Quanto à classificação para o Pan, 
eu esperava no máximo que três 
atletas se classificassem, mas 
foram os dez. Isso é um resul-
tado extraordinário, que também 
aumenta nossa responsabilidade. 
Vamos treinar muito para represen-
tar bem o País”, afirma Volmir.

Durante o evento os dirigentes 
informaram que o Brasil será a sede 
do Campeonato Mundial em 2020 e 
que o Paraná sediará o Campeonato 
Brasileiro da modalidade.   

PASSE o leitor 
de QR Code e 
confira o desem-
penho dos atletas 
cascavelenses

CASCAVELENSES integraram a seleção paranaense 

ARQUIVO PESSOAL

TERÇA-FEIRA
20h Pato Futsal x Umuarama  
20h30 Dois Vizinhos x Matelândia  
20h30 Ampére x Palmas  
20h30 Paranavaí x S.José dos Pinhais 

 Chave Ouro tem 
noite movimentada 

Quatro jogos hoje dão início à 17ª 
rodada da Série Ouro de Futsal, que 
caminha para a metade do segundo 
turno. Destaque para dois jogos em 
especial. Em Ampére, o time da casa 

recebe o Palmas às 20h30. Diante 
da torcida, a equipe vai em busca da 

vitória pois está a um passo da zona de 
rebaixamento para a série prata. Com 

10 pontos, na 12ª colocação, o time de 
Ampére precisa da vitória para respirar 
mais aliviado. Em Paranavaí, lanterna 
da competição recebe o São José dos 
Pinhais, outro time que não vem bem 
no campeonato. Com apenas quatro 

pontos, uma das mais tradicionais equi-
pes do futsal paranaense pode ter que 

amargar a série prata ano que vem. 
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JOGAM HOJE
COPA SUL-AMERICANA

21h30 La Equidad X Royal Pari

BRASILEIRÃO - SÉRIE B
19h15 Coritiba x São Bento
21h30 Ponte Preta x Atlético-GO

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
]12h KF Shkëndija x Nomme Kalju
14h30	 Saburtalo	Tbilisi	 x	 Sheriff	Tiraspol
15h HB Torshavn x HJK Helsinki
15h Valletta x F91 Dudelange
15h45 Feronikeli x T.N.S.
15h45 Red Star Belgrade x FK Suduva

UEFA EUROPA LEAGUE
12h Banants x Cukaricki Belgrade
14h KI Klaksvik x Trakai
15h30	 Mladost	Pogorica	 x	 CSKA	Sofia

BRASILEIRO - SUB-20
15h Ponte Preta  x Vasco 

 O Coritiba recebe nesta terça-
-feira o São Bento, em partida válida 
pela décima rodada da Série B, e a tor-
cida espera que a equipe corresponda 
dentro de campo com uma vitória.

Pressionado pelos maus resulta-
dos em campo, o técnico Umberto 
Louzer admitiu que a equipe tem 
deixado a desejar, mas ressaltou 
que o Coritiba está no caminho 
certo: “Estão faltando os resulta-
dos positivos, aí surge a oscilação 
durante a partida e isso tudo gera 
um nervosismo no elenco”, reve-
lou. “Precisamos nos impor, de 
forma organizada, mas não pode-
mos perder ímpeto ofensivo para 
conseguirmos os três pontos”.

 

Coxa promete ir ofensivo 
para cima do São Bento

Louzer também lamentou o 
número de lesões dos atletas em 
2019: “Além da falta de vitórias, 
outra coisa que tem nos tirado o 
sono é justamente não contar com 
a totalidade do elenco nos treina-
mentos. Mas não podemos usar 
isso como muleta”, pontuou.

O Coxa entra em campo nesta 
terça-feira às 19h15, no Couto 
Pereira, para enfrentar o São 
Bento, 17º colocado da competi-
ção. O provável time titular deverá 
ser: Wilson; Sávio (Felipe Mattioni), 
Walisson Maia, Sabino e Fabiano 
(William Matheus); Luiz Henrique, 
Vitor Carvalho e Thiago Lopes; Rob-
son, Rafinha e Rodrigão. 
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