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Duas pessoas morreram 
ontem em dois acidentes 
em rodovias que cortam 
Cascavel e uma ficou em 

estado grave. Em um deles, 
na BR-277, o motociclista 

de 44 anos morreu poucas 
horas após bater a moto 

em uma caminhonete. 

Casa Abrigo: Garotos 
ateiam fogo em colchões 
Adolescentes alojados em uma casa abrigo atearam fogo em colchões dentro do prédio. 
Funcionários conseguiram impedir que o incêndio se alastrasse. Recentemente vizinhos 
denunciaram a fuga de jovens e, agora, relataram o uso de entorpecentes na frente do 

local e que o Samu é acionado para atender jovens sob o efeito de drogas. l Pág. 12

DIVULGAÇÃO

Mortes 
na pista

l Pág. 13
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Paulo Panossian - paulopanossian@hotmail.com
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‘‘

‘‘
Demorou liberar o FGTS ‘‘

‘‘

“Tem gente que 
acha que eu sou 
super-homem. 
Pode continuar 
achando. Mas 
minha cadeira 
tem criptonita. 
A do [ministro] 
Paulo Guedes 

não!”

Presidente Jair 
Bolsonaro, em seu 

discurso durante 
solenidade dos 200 

dias de governo.

Nublado

ALAN SANTOS/PR

O ministro da Economia, Paulo Guedes, mesmo percebendo 
que desde início de março a expectativa do mercado quanto 
ao crescimento do PIB para este ano - assim como indicava 
também o boletim Focus do Banco Central se deteriorava mais 
em função das crises desnecessárias criadas pelo Planalto -, 
demorou em anunciar incentivos para melhora da atividade 
econômica e consumo.  

E, somente agora, passados 200 dias de gestão de Jair 
Bolsonaro, é que deve anunciar uma nova liberação do FGTS 
para os trabalhadores ativos. A expectativa é de irrigar no mer-
cado R$ 42 bilhões de recursos. Com limites de 35% para quem 
tem até R$ 5 mil no fundo e 30% para o trabalhador com até 
R$ 10 mil; acima de R$ 50 mil só poderá sacar 10% do valor 
depositado no Fundo de Garantia. 

Guedes deve também anunciar a liberação do PIS/Pasep, 
num total de R$ 21 bilhões.

É bom lembrar que, em 2017, durante o governo de Michel 
Temer, 25 milhões de trabalhadores tiveram a boa oportunidade 
de sacar um total de R$ 44 bilhões do FGTS e outros R$ 20 
bilhões do PIS/Pasep.

Na oportunidade, com a pior recessão econômica da nossa 
história e alto índice de desemprego, essa medida ajudou a 
alavancar o consumo e o País conseguiu crescer 1,1%.

Se o Governo Bolsonaro tivesse tomado essa decisão no 
fim de março, hoje a expectativa de crescimento não seria essa 
medíocre de 0,82%. 

E, no embalo da aprovação da reforma da Previdência, 
poderíamos até encerrar o ano com um PIB em torno de 1,5% 
ou quem sabe de 2%. Além de acelerar a criação de empregos 
com carteira assinada. Porém, antes tarde do que nunca... 
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Parlamento universitário
Estudantes receberam ontem orientações do 
Parlamento Universitário na Assembleia Legislativa, 
durante o primeiro encontro entre os selecionados 
para a 4º edição. Na ambientação, promovida pela 
Escola do Legislativo, os alunos falaram de suas 
expectativas. Teve ‘bate papo’ com o deputado 
Evandro Araújo (PSC) sobre a importância do Poder 
Legislativo na democracia.

Emissão do  DNI
O Tribunal Superior Elei-

toral (TSE) deve definir em 
novembro deste ano as 
cidades que vão partici-
par do projeto-piloto para 
as primeiras emissões do 
Documento Nacional de 
Identificação (DNI), docu-
mento digital que reunirá 
informações da identidade 
(RG), CPF, título de eleitor 
e carteira nacional de habi-
litação dos cidadãos.

De acordo com o tribu-
nal, responsável pela ges-
tão do programa, técnicos 
trabalham na identificação 
das localidades que apre-
sentam condições técni-
cas para iniciar a emis-
são do DNI. Cidades com 
maior número de pessoas 

cadastradas no sistema 
biométrico de votação das 
urnas eletrônicas devem 
participar do projeto inicial. 

Segundo a Justiça 
Eleitoral, mais de 100 
milhões de pessoas já 
foram cadastradas pela 
biometria em todo o país. 

Em 2018, o projeto 
piloto do documento único 
foi lançado pelo governo 
federal e pelo TSE, que 
fornecerá a base de dados 
da biometria dos eleitores 
para compor o banco de 
informações. No início de 
janeiro, o governo federal 
retomou iniciativas pas-
sadas para criar a base 
digital que unifique diver-
sos documentos.

O ministro-chefe da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
afirmou que o anúncio da 
liberação de saques das 
contas ativas do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) ficará para 
a próxima semana. Onyx 
falou sobre o assunto com 
jornalistas no início da tarde 
de ontem (18), ao sair do 
Ministério da Economia.

Ele disse que os deta-
lhes técnicos ainda estão 
sendo ajustados pela 
equipe econômica e isso 
motivou o prazo de uma 
semana para o anúncio. 
Além dos saques das 
contas ativas do FGTS, 
o governo deve liberar o 
acesso a contas inativas 
dos fundos dos progra-
mas de Integração Social 
(PIS) e de Formação do 
Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep).

FGTS ficou para
semana que vem

“Os técnicos estão 
fazendo ajustes e nós 
tomamos a decisão de 
que na semana próxima 
vai ser feita a apresen-
tação da medida provi-
sória”, disse o ministro. 
Inicialmente, a ideia do 
governo era liberar os 
saques apenas após a 
aprovação da reforma da 
Previdência, que ainda tra-
mita no Congresso. A apro-
vação definitiva, no entanto, 
só deverá ocorrer – caso 
confirmadas as expectati-
vas dos aliados do governo 
– a partir de setembro. 
Atualmente, o saque nas 
contas ativas do FGTS só 
é permitido em situações 
específicas, como no 
caso de o trabalhador ser 
demitido sem justa causa 
ou se for para utilizar os 
recursos na compra de 
casa própria.

Caixa Dois
Zeca negava a existência do débito, mas foi condenado 
também ao pagamento das custas e honorários 
processuais. Mas tudo pode piorar, pois o deputado 
não declarou o gasto com os santinhos nas contas da 
campanha de 2014, ou seja, caixa dois, e uma denúncia 
formal da irregularidade deve chegar à Justiça Eleitoral.

Acompanhamento
Professores e 
orientadores também 
participaram, junto aos 
alunos, da ambientação. 
Para Mônica Andressa 
Silveira, assessora de 
assistência estudantil da 
Unioeste, o projeto dá 
aos alunos um panorama 
intenso e real da política, 
que é observado na 
grande expectativa dos 
jovens. “É um incentivo 
para os estudos este 
envolvimento com o 
parlamento. Estamos 
muito satisfeitos por 
participar pela primeira 
vez da iniciativa, uma 
novidade para nós”, 
disse.

Experiência
Jackeline Saori Teixeira, 
da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), foi 
parlamentar universitária 
em 2017 e começou 
a auxiliar a Escola 
do Legislativo como 
voluntária. Para ela, 
que está se formando 
em Ciências Sociais 
e escolheu seguir o 
bacharelado em Ciências 
Políticas, as angústias 
dos alunos participantes 
este ano são as mesmas 
que ela já sentiu. “Eu me 
revejo, quanto animada 
e ansiosa estava. Só 
vivendo esta experiência 
para entender como é”, 
contou.

Condenado
O deputado federal José Carlos Becker de Oliveira 
e Silva, o Zeca Dirceu (PT), foi condenado pelo 
juízo da Vara Cível de Cruzeiro do Oeste (cidade 
onde foi prefeito) a pagar dívida contraída na 
campanha eleitoral de 2014, de R$ 104.787,45, 
com a devida correção. A ação foi ajuizada por 
uma gráfica de Maringá, contratada para imprimir 
dez milhões de santinhos.
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Poupe pelo
aplicativo.
É rápido, fácil
e você tem
muitas chances
de ganhar.

Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais 
em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 
74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC Promotora 0800 724 7220. SAC 
- 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão
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inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:
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O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

CASCAVEL, 19 DE JULHO DE 2019

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

01- SEDENIR VITORINO E TAMIRIS GALHARDO RODRIGUES 
02- CLEOMAR DA SILVA MACHADO E KEIZI DA COSTA SANTOS 
03- WAGNER ALEANDRO DOS SANTOS FRISKE E CRISTIANE DAS GRAÇAS DA SILVA 
04- JOSÉ ANTONIO CONCEIÇÃO E NELCI HAACKE DE OLIVEIRA 
05- RUBIAM RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO E AMANDA LISBOA DA SILVA 
06- CHARLES ALESSANDRO DOS SANTOS FRISKE E NATHIELY JANDREY FERNANDES 
07- RAMIRO VANI E ANA CARLA SCHREIBER
08- EDUARDO DE CAMARGO RIBEIRO E BARBARA ANGEL OLIVEIRA DA SILVA 
09- EDUARDO GONÇALVES DA PAIXÃO E ROSEMARY DARK MACHADO FLORES 
10- JOSÉ LUCAS DA SILVA E JESSICA MEDINA DA ROSA 
11- ALBERTO RICARDO DA SILVA E THÁLITA FARIA GIROLDO 
12- JOÃO CARLOS SOARES DE MIRANDA VASCONCELOS E JAYNE KAROLINE DE OLIVEIRA 
13- UBIRATAN FLEYTAS LESSA E ANDRÉIA REGINA PENAFIEL
14- ARASMINO MARTINS PEREIRA E DIVINA MARIA DA SILVA
15- ANDERSON CARVALHO DE OLIVEIRA E KATIÉVELLIS KETERIN ROSSDEUTSCHER
16- LUIZ PAULO GONÇALVES E MARILENE FRIZON 
17- JOSÉ LUIZ FERREIRA E SILVANA CRISTINA FERNANDES DE ALBUQUERQUE 
18- ADRIAN COLLI GONÇALVES E EMANUELLI BORGES DOS SANTOS 
19- CLÓVIS ACI WEBER JUNIOR E YASMIN ROMANINI PIRES DE LIRAS 
20- LUCAS MACHADO DA SILVA E FRANCIELE PFEFFER SCHNEIDER 
21- ANTONIO MARCOS DA ROCHA MEDEIROS E ANDRÉIA APARECIDA DOS SANTOS 
22- HENRIQUE GNOATTO DE OLIVEIRA E CAROLAYNE PRADO KERKHOVEN
23- ANTONIO CARLOS TELEKEM E ROSÂNGELA FRANCISCA CARLOS 
24- EDEIR APARECIDO DA SILVA E IVANIR DOS SANTOS SOUZA 
25- SAMOEL DE AMORIM FERREIRA E ALINE DE KARLLY ANDRADE CARDOSO
26- PEDRO BENJAMIN DE OLIVEIRA BELO E MARCIA RODRIGUES DA SILVA 
27- VINÍCIUS ANDRÉ TEIXEIRA E BRUNA LUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO 
28- LEONILDO JOSÉ DA LUZ E EDINEIS GODOI 
29- LEANDRO FAGUNDES SANTOS E JESSICA PRESCILA VIEIRA DOS SANTOS 
30- ALEXANDRE ALVES NOGUEIRA E LIDIANE DA SILVA KUTZ
31- NIWTON CARLOS ISQUIERDO E LARISSA NASCIMENTO
32- MATEUS RODRIGO DA SILVA VIEIRA E ELISANGELA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA 
33- MARCOS JHONATHAN BREDA E JAQUELINE DA SILVA VIEIRA 
34- DANIEL DA SILVA E MAYZA ESTER HILÁRIO DOS SANTOS 
35- PAULO RICARDO RIBEIRO E SOELY MARTA SANTANA 
36- DIONEI FERNANDO CHRIST E SABRINA MATOSO DE SOUZA 
37- MANOEL PESCARI PAIVA E CENIRA DE OLIVEIRA BUENO 
38- ADRIANO DE PAULA E MARIA LUIZA XAVIER SOARES 
39- ELTON DE JESUS ALVES DOS SANTOS E ELISÂNGELA GONÇALVES CUBA 
40- LUCAS VICTOR MAGALHÃES E CAMILA CLARINDO DE CASTRO
41- JHONATAN DOURADO DOS SANTOS E VANUZA STÉFANI SOUZA BARROS 
42- JADER FERREIRA DE MORAES E MARIA SALETE OLIVERIO 
43- ERNI LORENZETTI E MARIZETE MAZURECK 
44- FELIPE GARCIA BONIATTI E FRANCIELY LOPES FOLLMANN

Ciro Nardi com 
portões abertos 
A Secretaria de Cultura e Espor-

tes de Cascavel abre os por-
tões do Centro Esportivo Ciro 

Nardi para a população a partir 
de segunda-feira (22), quando 
promove mais uma edição da 

Colônia de Férias. “A Colônia de 
Férias tem o objetivo de pro-
porcionar momentos de lazer, 
descanso e diversão para as 

famílias. Teremos, durante uma 
semana, diversas atividades 

espor tivas, todas com a super-
visão de monitores e professo-
res que estarão dando todas 

as orientações e acompa-
nhando de perto os participan-

tes”, disse Daniel Scalco diretor 
de Esportes da secretaria.

A participação nas atividades 
é gratuita. As crianças devem 
ir acompanhadas dos pais ou 
responsáveis e levar uma gar-
rafinha de água e lanche para 

recarregar as energias. 
Os participantes poderão praticar 
diversos esportes, como futebol, 

futsal, xadrez, skate e vôlei, e 
atividades recreativas com brin-
quedos infláveis, cama elástica, 
jogos de mesa e muitas outras 

diversões. A colônia vai funcionar 
de segunda-feira (22) a sexta-

feira (26) das 13h30 às 18h30.
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Candé com Katiely. Ticiano e Gisela se sentem 
culpados por terem se beijado. Janaína aceita 
ajudar Lidiane na reaproximação de Manu e 
João. Manu e João reatam o namoro.

A DONA DO PEDAÇO
Régis e Josiane despistam Maria da Paz. 

Cássia decide ficar com a mãe. Gladys alerta 
Lyris sobre o provável divórcio. Fabiana deixa a 
casa de Vivi e afirma que as duas são inimigas. 
Zé Hélio flerta com Beatriz. Fabiana se instala 
na construtora e Otávio alerta Agno sobre a 
ambição da moça. Lyris contrata Amadeu para 
cuidar de seu processo de divórcio. Vivi pede 
Chiclete em casamento. Agno mostra a Amadeu 
as imagens de Lyris com Tonho. Rock tem uma 
ideia para desmascarar Josiane.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Fernanda briga com Durval pela reação que 

teve com Guilherme. Mario conta aos pais que 
pegou as HQs que dão continuidade a história 
de Vetherna. Durval avisa Lorena que irá sair 
de casa. Preocupados com Glória, Marcelo e 
Luisa decidem leva-la para consultar um médico. 
Bento lê uma das cartas da mãe de Poliana sem 
permissão, ao tentar tira-la das mãos do menino, 
João acaba a rasgando.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Meire e Dinho espalham cartazes sobre Bar-

tolomeu pelas ruas do bairro. Luiz diz para Joel que 
Omar ainda não pode montar o cavalo novo, pois 
ele ainda não foi domado. Manuela consegue fazer 
com Regina a deixe de castigo no porão e reen-
contra Isabela. Tomas entra escondido no escritório 
de Safira pra tentar descobrir a relação dela com 
Priscila. Ele encontra o telefone da menina, liga e 
descobre que ela é filha de Safira.

TOPÍSSIMA 
Pedro ameaça os estudantes e o irmão. 

Gabriela estranha ao ver a bolsa de Miguel na 
casa de Bruno. Edison consegue render a enfer-
meira e a ameaça, pedindo para ajudá-lo a sair dali. 
Bruno mente para Gabriela, que fica desconfiada. 
Zeca encontra com Rafael em um local deserto e 
aponta uma arma para ele. O pai de Jandira exige 
que o rapaz o leve até o local do aborto.

JEZABEL 
Hannibal leva uma mensagem do rei Bem-

-Hadade em que os sírios esperam para a bata-
lha. Tadeu agradece à Joana pela hospedagem 
na taberna. Acabe e os soldados avistam o 
imenso exército de Bem-Hadade. Micaías diz 
a Acabe que seu pai tem uma mensagem de 
Deus para ele.  

N  o  velas
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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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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.
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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

MALHAÇÃO 
Beto aconselha Filipe a esquecer de Rita. 

Max humilha Regina. Anjinha não gosta quando 
Cléber defende Jaqueline. Carla sente ciúmes de 
Neide com Marco. Jaqueline entrega a Marco o 
abaixo-assinado. Beto faz uma proposta a Meg. 
Filipe diz a Rita que contará a Lígia sobre a ami-
zade dos dois. Marco e Vânia se preocupam com 
as ameaças de Góis. Milena pede que Karina e 

César deixem Jaqueline visitá-la. Filipe afirma a 
Rita que é apaixonado por ela.

VERÃO 90
Madá tem uma visão de João perseguindo 

Jerônimo. Moana constrange Manu, chamando 
atenção para sua gravidez. João e Manu se bei-
jam. Ticiano e Gisela comemoram o gol do Brasil 
na Copa de 94 e acabam se beijando. Janaína 
e Raimundo comemoram seu casamento e a 
liberdade de João. Sabrina sente ciúmes de 
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Seu estado de ânimo é promissor, por isso apro-
veite ao máximo a possibilidade de perguntar o 
que deve fazer e pedir o que merece. Você pre-
cisa se mexer e tudo vai dar certo. O sentimento 
atual de letargia é devido à falta de exercício.

Cresce a pressão em torno de você. Não 
se deixe afastar de seus objetivos. Você 
sabe que está certo. Você tem sinais de 
cansaço, o que não o impede de agir, faria 
bem dormir mais.

A sorte estará com você em seus passos hoje. 
É hora de considerar um investimento finan-
ceiro e repensar o orçamento. Seus exageros 
podem gastar suas reservas de energia. Tente 
compensar isso com uma dieta equilibrada.

Você vai ter entusiasmo, mas vai continuar 
deixando para resolver as coisas no último 
minuto. As conversas que tiver hoje vão lhe 
trazer paz interior. Não seja tão ansioso para 
ajudar os outros.  

Você vai conseguir resolver um conflito entre as 
pessoas a sua volta e terá razões para sentir 
orgulho de si mesmo.  Você precisa encontrar 
um equilíbrio entre a ação e o repouso, a refle-
xão e o relaxamento.

Você vai descobrir verdades sobre pessoas que 
o rodeiam que não são sempre fáceis de aceitar, 
mas vai ser uma bênção disfarçada. Você tem um 
ótimo estado físico, tudo que você precisa fazer é 
antecipar as consequências dos seus excessos 
e medir os gastos de energia.

Você vai ter que olhar dentro de si e ser flexível 
para lidar com suas esperanças e concretizá-las. 
O cansaço que você está sentindo é resultado 
da falta de exercício. Você tem sido sedentário e 
não faz exercício físico suficiente há muito tempo.

Não confie nas opiniões superficiais que você 
ouve por acaso, mas verifique por si mesmo. 
Seu estado de ânimo forte natural e sua cora-
gem compensarão a falta de energia. Você não 
está dormindo o suficiente.

Você se afastará de seu cotidiano. É hora de 
fazer planos para o futuro. Você precisa encon-
trar um equilíbrio entre o físico e o bem-estar 
mental, o repouso e a atividade para fazer 
justiça às necessidades do seu corpo.

Você vai ser mais sério do que de costume e 
sentirá necessidade de se concentrar no que 
é realmente importante. Não tenha medo de 
mostrar o seu talento para improvisar.

Não force as coisas. Este sentimento de iso-
lamento não vai durar. Mantenha-se fiel a si 
mesmo. Não há preocupações maiores em vista 
e sua forma está relativamente boa. Tudo seria 
melhor se você ouvisse mais seu corpo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Dois fato-
res de desi-
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social
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(Quím.)

Material 
de panelas
de cozinha

retrô

Atração dos
lagos nas
grutas de 

Bonito (MS)
Academia 

Brasileira de
(?): A Casa
dos Imortais

Cantora de
"A Mulher
do Fim do
Mundo"

Alexandre
Nero, 
ator

brasileiro

É procura-
do pelo
revisor 

de textos
Homena-
geado em

31 de
outubro

(?)-gigante,
brinquedo

como a 
London Eye

Agem co-
mo o mo-
derador 

de debates

Espécie de
cachimbo
usado pe-
los turcos

Idioma de
nativos da

Nova
Zelândia

Mensagem
pessoal
rara no 

século XXI

Liga-se
como o
velcro

(?) Costa, 
governador
da Bahia
(2017)

Comando
ensinado
ao cão
policial

(?) Bolt:
recordista 
de medalhas
olímpicas

Tonelada
(símbolo)

Os
motores
de carros
esportivos

Ferramenta de
efeitos do Photoshop

(?) play, conduta ética
entre esportistas (ing.)

(?) de caro-
ço: confusão
Carta Q do

baralho
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"onívoro"
(?)-T, ator
do EUA

Filho,
em inglês

Aldeia;
vilarejo

Fruta ener-
gética ser-
vida com
camarão
no Norte
do Brasil

Ecoar;
retumbar

Toque (pop.)
Cidade de 
onde Lot fu-
giu (Bíblia)

Regatos

Estado
das folhas
no outono

3/ice — son. 4/fair. 5/ágata — maori.

Não tem sentido pedir para você fazer grandes 
esforços hoje. Não comece as coisas sem ter 
a certeza de que vai ser capaz de terminá-las! 
A influência de Mercúrio vai levá-lo a procurar 
um pouco de paz para limpar sua mente e isso 
vai aliviar a irritação que você sente por dentro.
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Adolescentes alojados em uma 
Casa Abrigo em Cascavel atearam 
fogo em colchões dentro do prédio. 
O Corpo de Bombeiros foi acionado 
por volta das 13h de ontem (18) para 
conter o fogo, mas quando os ofi-
ciais chegaram as chamas já tinham 
sido controladas por funcionários. 

O secretário de Assistência 
Social, Husdon Moreschi, enviou 
uma carta à redação do Jornal Hoje-
News solicitando que não fosse 
divulgado o endereço da Casa para 
a segurança dos menores, mas não 
respondeu aos questionamentos 
sobre o caso, quem teria posto fogo, 
as razões e as providências. 

Vitor dos Santos, 26 anos, apon-
tado como suspeito de envolvimento 
no homicídio de Diego Munarelli e 
Sebastião Apolinário Neto e no aten-
tado à vida de Douglas Grechuski, 
registrada na madrugada de 5 de 
julho, no Bairro Cascavel Velho, em 
Cascavel, foi preso na noite de quar-
ta-feira (16) em Assis Chateaubriand 
com notas falsas. 

De acordo com a delegada Raísa 
Scatiot, havia contra Vitor um mandado 
de prisão em aberto, que foi informado 

Casa Abrigo: Adolescentes 
ateiam fogo em colchões 

Outras denúncias
Há poucos meses, o HojeNews 
reproduziu denúncias de vizinhos 
sobre a fuga de adolescentes do 
local e o uso de bebidas alcoólicas e 
brigas entre os jovens. Na ocasião, a 
secretaria adotou medidas como a 
instalação de grade e reuniões com 
a equipe para resolver as questões. 
Agora, novas denúncias de uso de 
drogas pelos jovens em frente à 
Casa foram relatadas por vizinhos, 
que afirmam que é frequente o 
acionamento do Samu para atender 
jovens sob o efeito de drogas. 
Também não houve resposta da 
secretaria sobre essas denúncias.  O FOGO já havia sido controlado quando os bom-

beiros chegaram

AÍLTON SANTOS

à Polícia Federal no ato do flagrante.
Ele foi trazido ontem a Cascavel para 

ser ouvido.  Vitor tem extensa ficha 
criminal, com crimes como: recepta-
ção, por te e posse ilegais de arma 

de fogo e tráfico de drogas. 
As investigações continuam porque 

há outros envolvidos no duplo homicí-
dio. Uma das linhas de investigação 
é a relação com o tráfico de drogas.

Suspeito de homicídios é preso com notas falsas

O crime
Os três rapazes (Diego Munarelli, Sebastião Neto e Douglas Grechuski) iam de carro 

para casa no Bairro Cascavel Velho quando foram surpreendidos pelos criminosos, que 
estavam em um carro prata. Eles dispararam diversas vezes contra as vítimas. Diego 

morreu na hora e Sebastião no HU (Hospital Universitário) no dia seguinte. Douglas já 
teve alta e se recupera dos ferimentos. Câmeras de segurança registraram o ataque. 
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 Dois assaltantes foram mortos 
e um ficou ferido em uma tentativa 
de assalto registrada na manhã de 
ontem (18) em uma propriedade 
rural de Espigão Alto do Iguaçu.

De acordo com as vítimas, qua-
tro indivíduos armados chegaram 
à propriedade e deram voz de 
assalto. O dono reagiu e baleou 
três deles. Dois morreram no local 
e dois fugiram, um deles ferido. No 
fim da tarde um dos suspeitos foi 
preso. De acordo com a Polícia 
Civil, ele não tinha ferimentos. O 

Grupo dá voz de assalto
e é recebido a tiros

Prestação de serviços 
José Izidorio de Andrade foi condenado 
a três anos e nove meses em regime 
aberto por dupla tentativa de homicídio 
ocorrida no dia 12 de janeiro de 2018, 
no Bairro Cascavel Velho, em Cascavel. 
Consta nos autos que José teria des-
ferido diversos golpes com um objeto 
cortante em Daniel Izidorio de Andrade 
e Ivanilde Danha da Silva e que os 
homicídios só não foram consumados 
porque as vítimas foram socorridas por 
populares. O réu estava preso e deve 
ter a pena substituída por prestação 
de serviços. 

ARMAS e munições foram apreendidas na propriedade 

outro que foi alvejado permanece 
foragido. Uma das vítimas também 
foi baleada, mas sem gravidade.

Os corpos dos assaltantes foram 
trazidos ao IML (Instituto Médico Legal) 
de Cascavel no fim da tarde de ontem 
para identificação e necropsia.

Na propriedade foram apreen-
didas armas e munições. A Polí-
cia Civil de Quedas do Iguaçu vai 
investigar o caso e ainda não há 
confirmação se o agricultor será 
preso, mas ele deve ser indiciado 
por porte ilegal de arma de fogo.  

DIVULGAÇÃO

Dois morrem em rodovias
Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em dois acidentes graves 
registrados na madrugada de quinta-feira (18) em rodovias no perímetro urbano 
de Cascavel. O primeiro foi na PRC-467, onde um motociclista morreu e a namo-

rada dele teve ferimentos graves ao bater na traseira de um caminhão. Gerson José 
Sonemberg Junior, de 22 anos, morreu na hora e Maíra Duarte, de 20 anos, está 

internada em estado grave. 
Com o forte impacto, parte da moto ficou destruída. A parte traseira da carroce-
ria do caminhão, que fazia o transporte de animais vivos, também ficou bastante 
danificada. Na sequência uma colisão frontal ente uma moto e uma caminhonete 

aconteceu na BR-277, perto do Bairro Pacaembu. O motociclista José Verci da Silva, 
44 anos, morreu poucas horas depois no HU (Hospital Universitário).

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
17 
02 
03 
19

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

POSICIONE o 
leitor de QRCode do 
seu celular para ver a 
cobertura no local do 
acidente na PRC-467

AÍLTON SANTOS

A MOTO e a frente 
da caminhonete 
ficaram destruídas 
com a batida
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 Neste sábado (20), a partir das 
8h, pelo menos 200 pilotos dis-
putam as finais da primeira fase 
do 54º Campeonato Brasileiro de 
Kart, no Kartódromo Delci Damian, 
em Cascavel. Às 12h20 ocorrerá 
a cerimônia oficial de abertura do 
evento, com uma homenagem da 
CBA (Confederação Brasileira de 
Automobilismo) à Prati-Donaduzzi 
pelo incentivo ao esporte motor.

No fim da tarde, os cinco mais 
rápidos das nove categorias serão 
premiados: F4 Sênior, F4 Graduado, 
Mirim, Júnior, Super F4, Cadete, 
Júnior Menor, Codasur e KZ Sênior. 
O campeão da Codasur estará cre-
denciado para participar do Mundial 
de Kart, marcado para setembro, na 

 Cerca de 100 pilotos vão participar da 1ª Etapa do Campeonato Paranaense e da 
2ª e da 3ª etapa da Copa Paraná Sul de Motovelocidade neste fim de semana no 

Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.
O circuito cascavelense já está movimentado com o vaivém de pilotos e mecânicos 
que fazem os últimos ajustes nas máquinas que entram na pista nesta sexta-feira 
para os treinos livres. A programação começa às 9h e segue durante todo o dia. 
Neste sábado começam as tomadas de tempo para definição do grid de largada.
Buscam o lugar mais alto do pódio pilotos de sete categorias: 250cc, 300cc Light, 
250cc a 500cc Livre, 600cc Light, 600cc Pro, 1000 Light e 1000 Pro, que reúne os 

competidores mais rápidos do certame. 

 BRASILEIRO DE KART
Primeiras finais neste sábado

Finlândia. Na segunda-feira (22), pela 
manhã, começa a segunda fase do 
campeonato com a participação de 
mais de 200 pilotos. 

Motoclismo abre temporada em Cascavel

MÁQUINAS já estão 
acelerando na pista 
cascavelense 

A
C

C

AGORA é pra valer!
C

B
A

O campeonato
As disputas começaram na 

última segunda-feira (15) com 
atividades administrativas, 

lacração de equipamentos e 
sorteios de pneus. Na terça-feira 
(16), foram ouvidos os primeiros 
roncos dos motores, quando efe-
tivamente foram abertos os trei-
nos livres. Nos primeiros dias, o 
objetivo dos times foi entender 
o traçado, quais os pontos de 

frenagem e ultrapassem. Agora, 
acreditam estar prontos para a 

grande final. 
Segundo os organizadores, a 

competição já se mostrou um 
verdadeiro sucesso. Não houve 

contratempo de pista e uma 
arena completamente decorada, 
estruturada para competidores e 
público são alguns dos principais 

diferenciais do evento. 
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A ordem no Cascavel é esque-
cer os dois últimos jogos contra 
o Marreco Futsal que resultaram 
em um empate pela Liga Nacional 
e uma derrota pela Chave Ouro. 
Agora o desafio é contra o atual 
campeão paranaense Foz Catara-
tas, pela Liga Nacional.

O time das Cataratas conta 
com o apoio da apaixonada e par-
ticipante torcida para transformar 
mais uma vez o Costa Cavalcanti 
num verdadeiro Caldeirão Azul.  

As duas equipes sempre fazem 
partidas bem movimentadas e 
neste sábado não deverá ser 
diferente. No único jogo deste 
ano, o Foz levou a melhor e 
venceu por 4 a 2 pelo primeiro 
turno da Chave Ouro.  

Na tabela de classificação da 
Liga Nacional, o time cascave-
lense está na oitava posição com 
22 pontos enquanto o time da fron-
teira soma 18 pontos na décima 
colocação.

A par tida será neste sábado 
(20), às 20h15, no Ginásio Costa 
Cavalcanti, pela 14ª Semana da 
Liga Nacional de Futsal. 

OUTROS JOGOS
Na semana que vem o Casca-

vel tem dois compromissos pela 

PRÓXIMOS JOGOS

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º ACBF 30 14 9 3 2 43 24 19
2º Corinthians 30 14 9 3 2 38 29 9
3º Sorocaba 26 14 8 2 4 56 38 18
4º Campo Mourão 25 12 8 1 3 36 27 9
5º Joinville 24 13 7 3 3 38 25 13
6º Pato Futsal 24 14 7 3 4 32 31 1
7º Tubarão 23 12 7 2 3 41 29 12
8º Cascavel 22 13 7 1 5 25 24 1
9º Atlântico 19 13 6 1 6 35 34 1
10º Foz Cataratas 18 13 6 0 7 31 32 -1
11º Assoeva 17 13 5 2 6 34 35 -1
12º Marreco 16 13 4 4 5 40 43 -3
13º Marechal 13 12 4 1 7 32 35 -3
14º Minas 13 13 4 1 8 28 32 -4
15º Intelli 12 13 3 3 7 34 46 -12
16º São José 11 14 3 2 9 27 44 -17
17º Jaraguá 10 12 3 1 8 29 41 -12
18º Joaçaba 10 12 3 1 8 21 37 -16
19º Blumenau 9 12 3 0 9 18 32 -14

LIGA NACIONAL

SEXTA-FEIRA
20h15 Intelli x Campo Mourão
20h15 Blumenau x Pato Futsal

SÁBADO
19h Joinville x Marechal Futsal
20h15 Foz Cataratas x Cascavel Futsal
20h15 Marreco Futsal x Tubarão

DOMINGO
19h Joaçaba x Jaraguá 

Grenal põe fogo no Brasileirão 
Internacional e Grêmio se enfrentam no Beira Rio neste sábado, às 19h, em jogo 

que deve ser marcado pelo uso de jogadores reservas. Ambas as equipes estão dis-
putando tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Libertadores e vem dando preferência 

a essas competições de mata-mata, em detrimento dos pontos corridos. 
Mesmo assim, o Internacional vem fazendo campanha satisfatória, apare-

cendo na quinta colocação com 16 pontos. Além disso, o Colorado venceu todas 
as partidas que disputou no Beira Rio, o que o torna o favorito da partida. 
Já o Grêmio começou muito mal o Brasileiro, mas mostra indícios de recupe-

ração após a vitória diante do Vasco na última rodada e já aparece na primeira 
página da tabela de classificação. No ano de 2019, o Grêmio vem levando van-
tagens nos Grenais, com uma vitória e dois empates, justamente as partidas da 

final do Gaúcho, no qual foi campeão nos pênaltis.

                SÁBADO
11h Vasco da Gama x Fluminense
17h Bahia x Cruzeiro
19h Ceará x Palmeiras
19h CSA x Athletico
19h Internacional x Grêmio 

                    DOMINGO 
11h Botafogo x Santos
16h Atlético-MG x Fortaleza
16h Corinthians x Flamengo
19h Avaí x Goiás

                SEGUNDA-FEIRA
20h São Paulo x Chapecoense

 SÉRIA A - 11ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras  26 10 8 2 0 19 3 16
2º Santos  23 10 7 2 1 13 7 6
3º Flamengo  20 10 6 2 2 21 10 11
4º Atlético-MG 19 10 6 1 3 16 12 4
5º Internacional  16 10 5 1 4 13 9 4
6º Botafogo 16 10 5 1 4 8 8 0
7º Goiás  15 9 5 0 4 12 14 -2
8º Corinthians  15 9 4 3 2 8 5 3
9º São Paulo  15 10 3 6 1 9 6 3
10º Grêmio  14 10 4 2 4 12 12 0
11º Bahia  14 10 4 2 4 11 12 -1
12º Athletico 13 10 4 1 5 14 12 2
13º Fortaleza  13 10 4 1 5 10 13 -3
14º Ceará  11 10 3 2 5 11 10 1
15º Fluminense  9 10 2 3 5 14 17 -3
16º Vasco 9 10 2 3 5 9 16 -7
17º Cruzeiro  9 10 2 3 5 9 16 -7
18º Chapecoense  8 10 2 2 6 11 16 -5
19º CSA  6 10 1 3 6 3 16 -13
20º Avaí  4 10 0 4 6 4 13 -9

SÉRIE A

                  SEXTA-FEIRA
19h15 Figueirense x Londrina
21h30 Vitória x Criciúma

                   SÁBADO
11h Oeste x Bragantino
16h30 Vila Nova-GO x América-MG
19h Botafogo SP x Guarani
19h Operário-PR x CRB

                      SEGUNDA-FEIRA
20h Sport x Brasil de Pelotas 

 SÉRIA B - 12ª RODADA

Cascavel tem clássico 
pela Liga Nacional

NO ÚLTIMO confronto, o Foz levou a melhor 

Chave Ouro. Na terça-feira (23), 
às 19h30, recebe no Ginásio da 
Coopavel o Dois Vizinhos e, no dia 
26, viaja até Paranavaí para enfren-
tar os donos da casa, lanterna da 
competição, no Ginásio Antonio 
Lacerda Braga, às 20h30. O Cas-
cavel só volta a jogar pela liga no 
dia 30 de julho, quando recebe a 
equipe do Minas pela 15ª rodada. 

PORTAL FOZ
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