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Asfalto na zona rural
Definidas as empresas que farão os primeiros 25 
quilômetros de asfalto no interior de Cascavel.
O investimento é realizado em convênio com a 

Itaipu Binacional e beneficiará oito comunidades 
de quatro distritos. 

Novo diretor quer inovar
Guarda e cogita até Canil

Antonio Volmei dos Santos acaba de assumir o comando das Guardas Patrimonial e 
Municipal de Cascavel e vem cheio de planos. Além de estimular a integração com as 

outras forças policiais, pretende inovar: “Temos que ver o que já foi implantado em outras 
cidades e que deu certo... Serviço de inteligência, Grupo Tático, Canil... Temos que inovar 

e estar preparados para qualquer situação”. l Pág. 7
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Mario Eugenio Saturno é tecnologista sênior 
do Inpe e congregado mariano
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NubladoNublado Nublado

‘‘

‘‘
O futuro espacial passa 

pelos nanossatélites ‘‘

‘‘

“Sabemos que há 
pessoas publica-
mente contrárias 
ao Moro e à Lava 

Jato”.

Deputado Capitão 
Augusto (PL-SP), 
relator do projeto 

da Lei Anticrime de 
autoria do ministro 
Sergio Moro, tem 

seu diagnóstico: há 
uma “má vontade” 
dos parlamentares 

com as medidas 
do ex-juiz da Lava 

Jato. 

Nublado

Quando os primeiros nanossatélites foram lançados, foram vistos 
como brinquedos espaciais, sem utilidade. São cubos de dez centímetros 
de aresta e um quilograma de massa. O mesmo desdém aconteceu com 
os pesquisadores do Inpe Otávio Durão e Nelson Schuch que apostaram 
na ideia, arriscaram e se empenharam para o sucesso da missão. Eles 
se mostraram visionários...

O primeiro cubesat nacional, denominado NanosatC-BR1, foi desen-
volvido pelo Inpe e pela Universidade de Santa Maria em parceria que 
permitiu aos estudantes terem a supervisão de especialistas do Inpe e 
atuassem diretamente em todas as fases, iniciando com a especificação 
e passando por desenvolvimento, montagem, integração e testes, o lan-
çamento do satélite na órbita e a operação e recepção de dados. O ITA 
(Instituto Tecnológico de Aeronáutica) também participou do projeto com 
a estação terrena que possui em São José dos Campos (SP).

O NanosatC-BR1 foi lançado em 19 de junho de 2014, da base de 
Yasny, na Rússia, pelo foguete russo Dnepr, com outros 30 artefatos de 
vários países.

Pouco depois, os primeiros sinais foram recebidos pela equipe da 
estação terrena de Santa Maria, onde também está localizado o Centro 
Regional Sul (CRS) do Inpe. Radioamadores de diversos países colabo-
raram com o projeto confirmando a recepção de sinais do nanossatélite.

Alguém pode pensar que esse satélite não teve um objetivo prático 
além da capacitação de recursos humanos para a área espacial, o que, 
realmente, foi um dos objetivos, mas esse cubesat também teve uma mis-
são científica que é o estudo de distúrbios na magnetosfera, principalmente 
na região da Anomalia Magnética do Atlântico Sul - a famosa Sama, na 
sigla em inglês-, e do setor brasileiro do Eletrojato Equatorial Ionosférico.

E não para aí... o NanosatC-BR1 testa circuitos integrados resistentes 
à radiação projetados no Brasil, para utilização em futuras missões de 
satélites nacionais de maior porte.

O NanosatC-Br1 completou cinco anos em órbita e ainda funcionando, 
muito além de qualquer expectativa otimista. O sucesso do NanosatC-Br1 
impulsionou outras missões brasileiras usando nanossatélites, como o 
Sport, uma parceria com a Nasa, o ITA e várias universidades dos Estados 
Unidos. As portas estão abertas para muitas missões. 

DIVULGAÇÃO
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Eleições antecipadas
Embora a escolha nas urnas ocorra só em outubro do ano 

que vem, a disputa eleitoral para Cascavel já começou nas redes 
sociais, onde especialmente os ataques estão a todo vapor. As 

manifestações políticas em defesa de uns e em desfavor de 
outros são disseminadas nos grupos de WhatsApp. A última 
troca de críticas foi entre o ex-prefeito Edgar Bueno (PDT) e o 
atual prefeito, Leonaldo Paranhos (PSC). É que Edgar Bueno 
gravou um vídeo e publicou na no seu perfil pessoal no qual 

questiona a utilidade de uma tenda-bolha no Território Cidadão 
do Bairro São Cristóvão. Com a lona suja ao fundo, o ex-prefeito 

disse que “há mais de um ano a grande estrutura estava 
instalada e não serve para nada - investimento grande, 

aluguel caro. Não serve absolutamente para nada”.

Lixo, de novo!
O contrato do lixo, embora mantido, sempre vem à tona. Agora, 

Paranhos diz que houve economia de R$ 10 milhões com o 
serviço. Segundo ele, seu antecessor assinou 23 aditivos e ele 
nenhum. Assim, Paranhos diz que, em 30 meses de gestão, 

pagou R$ 10 milhões a menos à empresa terceirizada.

Um dia após ser san-
cionada a lei que dá direito 
à prefeitura de retomar o 
controle da bilhetagem ele-
trônica, o vereador Paulo 
Porto (PCdoB) apresenta à 
Câmara de Cascavel uma 
medida que deve render 
debates acalorados em 
plenário: a volta dos cobra-
dores nos ônibus do trans-
porte público e o pagamento 
em dinheiro, quebrando 
a exclusividade do cartão 
magnético da ValeSim.

Mesmo em recesso 
parlamentar, ontem foi pro-
tocolado o projeto de lei 
propondo alteração da Lei 
Municipal 6.466, aprovada 
em 1º de abril de 2015, que 
cria a bilhetagem eletrônica, 
que basicamente extinguiu 
a figura do agente de bordo 
- os cobradores. Isso por-
que ela dá base para o que 
viria em seguida: o Decreto 
12.333/2015, de 14 de 
maio de 2015, determinou 
o pagamento de passa-
gens do serviço público de 
transporte coletivo urbano 
“exclusivamente por meio 
dos car tões-transpor te 
ValeSim”, ficando proibido 
o pagamento em dinheiro no 
interior dos veículos.

Porto propõe um artigo 
adicional à lei, o ar tigo 
5º, que torna obrigatória a 
presença de um agente de 
bordo - além do motorista 
- em 60% dos veículos des-
tinados ao serviço de trans-
por te público coletivo em 
Cascavel. Nesses ônibus 

Vamos trabalhar?
Minutos após a divulgação 
do vídeo, é a vez de 
Paranhos movimentar o 
seu perfil pessoa. Aparece 
do outro lado da cidade 
mostrando as obras de 
abertura de novas vias no 
Bairro Santa Cruz. Depois 
do panorama dos serviços, 
declara: “Inoperância 
não tem espaço em 
Cascavel”. Em seguida, 
cita novamente as obras 
paradas assumidas pela 
gestão e que agora estão 
em andamento, já foram 
concluídas e até iniciaram 
atendimento. “Não tem 
obra parada. Assumimos 
14 obras paradas... escolas 
como Ita Sampaio, Ademir 
Correia, duas unidades 
de saúde - Pioneiros 
Catarinenses e Presidente 
- Cisop, Aeroporto... o 
ex-prefeito fez menção 
à tenda. Não sei se o 
prefeito está fora da 
cidade ou não. Mas nossa 
cidade é outra”.

Teve mais
Paranhos também 

lembrou da Construtora 
Onça, que abandonou a obra 
do terminal de passageiros 
do Aeroporto. “Não é um 
puxadinho, não. São 6 mil 
metros quadrados”, disse 
o prefeito, que lembrou 
da chegada da aeronave 
Embraer da Azul e do início 
das operações da Gol, dia 
5 de agosto, com voos para 
Guarulhos.

Corrupção?
O prefeito Paranhos tem 
repetido em seus discursos 
que “o tempo de corrupção 
acabou”. A mais recente 
declaração nesse sentido foi 
que “acabamos com os desvios 
que sangravam as verbas 
da educação. Isso garantiu 
investimento pesado na 
qualidade da educação”. Foi o 
que bastou para questionarem 
onde estão as irregularidades: 
se elas existem, por qual motivo 
não foram/são denunciadas? 
Em outra transmissão ao vivo, 
mais uma declaração polêmica: 
“Vamos pra frente, acabou o 
tempo de corrupção, tempo 
da inoperância e das coisas 
mal feitas”. 

Porto cobra volta
de cobradores 

Ratinho em Cascavel
O governador Carlos Massa Ratinho Junior estará nesta 
terça-feira (23) em Cascavel, onde, às 13h30, visita a granja 
que implantou projeto pioneiro de produção de ovos no Brasil 
com galinhas fora das gaiolas, e, às 15h30, ele participa do 5º 
Show Pecuário de Cascavel, no Parque de Exposições Celso 
Garcia Cid. Em seguida, Ratinho vai a Medianeira, onde parti-
cipa da abertura da AveSui South America.

ficaria, então, facultado aos 
passageiros o pagamento 
das passagens em dinheiro. 

O projeto segue para 
avaliação nas comissões 
permanentes e só depois 
vai a votação em plenário.

A proposta, conforme o 
vereador, “assegura uma 
melhor prestação de ser-
viço de transporte público 
em Cascavel, na medida em 
que reinstitui o atendimento 
prestado pelos agentes de 
bordo, fundamentais no 
apoio a idosos, gestantes, 
mulheres com crianças de 
colo, pessoas com mobili-
dade reduzida temporária ou 
permanentemente e, ainda, 
a pessoas com deficiência 
de qualquer natureza, além 
do recebimento das passa-
gens pagas em dinheiro”.

Para o vereador, o retorno 
dos agentes de bordo é fun-
damental e não deverá acar-
retar em aumento da tarifa: 
“A função do agente de 
bordo em nada encareceria 
a tarifa do serviço de trans-
porte público, uma vez que 
o valor atual, recentemente 
corrigido, vinha sendo prati-
cado antes da bilhetagem 
eletrônica e do desuso da 
função de cobrador. Assim, 
os cálculos atuais da tarifa 
são per feitamente compa-
tíveis com a remuneração 
de dois profissionais ope-
rando no interior dos veícu-
los do sistema”, argumenta 
o vereador. 
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Adequação e cascalhamento
Na última quinta-feira (18), o Município abriu licitação 
para adequar e cascalhar 49,8 km de estradas rurais, 
beneficiando 14 localidades do interior. A concorrência 
de R$ 2.199.473,20 atraiu 11 empresas concorrentes, 
mas foi suspensa até que a comissão de licitação realize 
diligências quanto à capacidade técnica de algumas con-
correntes, o que deve ser concluída nos próximos dias. 
Confira as comunidades que serão atendidas:

l Estrada Jangadinha: 3.734m de adequação
l Estrada Linha Peroba: 5.146m de adequação e cascalhamento
l Estrada atrás do Aeroporto: 620m de adequação e cascalhamento
l Estrada Boi Picuá: 2.750m de adequação e cascalhamento
l Estrada Espigão Azul/Planaltina: 6.525m de adequação e cascalhamento
l Estrada Coral e Linha Ubel: 5.737m de adequação e cascalhamento
l Estrada Marion/Barzotto: 2,740m de adequação e cascalhamento
l Estrada 4 Fronteiras: 2.193m de adequação e cascalhamento
l Estrada Rio Bonito: 2.924m de adequação e cascalhamento
l Estrada Sapucaia: 6.780m de adequação e cascalhamento
l Estrada Linha Nova União - Santa Luzia: 2.225m de adequação
    e cascalhamento
l Estrada Colônia Barreiro: 2,854m de adequação e cascalhamento
l Estrada Barreiro: 4,130m de adequação e cascalhamento
l Estrada Escolar Rio Bonito: 1.500m de adequação e cascalhamento 

Os clubes que formam a Família 
Rotária de Cascavel estão mobili-
zados numa ação de combate a 
hepatite. Trata-se do projeto Hep-
tatite Zero, desenvolvido no mundo 
inteiro pelo Rotary por um Grupo de 
Ação Rotário específico. 

As ações vão desde dissemi-
nação de informações sobre a 
doença, campanhas de conscien-
tização e realização de mutirões 
de testagens do vírus Hepatite C. 
Se diagnosticada precocemente, a 
doença tem cura.

Por conta disso, os rotarianos 

Clubes de Rotary se unem
para combater a hepatite

de Cascavel farão mutirão para rea-
lização do teste gratuito em datas 
e locais diferentes. O teste é muito 
fácil e rápido, basta uma picada 
no dedo para coletar uma amostra 
de sangue. O diagnóstico sai em 
poucos minutos. 

Os testes em Cascavel come-
çaram no último domingo (21) na 
Feirinha da Praça Wilson Joffre. 
Nesta quar ta-feira (24) serão 
realizados das 8h às 12h, na 
Uopeccan. E, no próximo sábado 
(27), na feirinha ao lado da pre-
feitura, no mesmo horário. 

A doença
Hoje existem mais de meio bilhão 
de portadores das hepatites B e C 
no mundo e, segundo a Organização 
Mundial de Saúde, as hepatites virais 
matam duas vezes mais do que a Aids.
Mas existe luz no fim do túnel. 
Recentemente, a ciência chegou a um 
consenso: o de que as hepatites virais 
podem ser erradicadas do planeta no 
prazo de 15 a 20 anos. Só que, para 
que isso aconteça, é preciso uma 
mobilização mundial e a conscienti-
zação das pessoas para diagnosticar a 
presença do vírus e conter a doença 
antes de ocorrerem os danos que ela 
acarreta ao fígado. Mais de 80% dos 
casos graves de doenças do fígado - 
como a cirrose, o câncer e os trans-
plantes de fígado - são provenientes 
das hepatites B e C, entretanto, 
apenas 5% dos portadores de hepati-
tes estão diagnosticados. É essencial 
saber que a hepatite é uma doença 
assintomática, silenciosa e que mata.  

Teste gratuito será oferecido na quarta (24) 
e no sábado (27) em locais diferentes

Município licita R$ 9 mi 
para 25 km de asfalto

 Foram definidas as empre-
sas que farão os primeiros 25 
km de asfalto no interior de 
Cascavel. A licitação atraiu 
quatro concorrentes. Pelo cri-
tério de menor preço, foram 
classificadas em primeiro 
lugar (para seis trechos) Pavi-
mentações e Terraplenagens 

Schimitt Ltda, no valor total 
de R$ 9.109.801,21; e para 
dois trechos, a Construrayzer 
Construção e Obras Ltda, no 
valor de R$ 661.000. O inves-
timento é realizado em convê-
nio com a Itaipu Binacional e 
beneficiará oito comunidades 
de quatro distritos, sendo:  

ESPIGÃO AZUL
l Estrada Rural Caça e Pesca - 1.245m de adequação e mais 4.545m de asfalto;

JUVINÓPOLIS
l Estrada Rural Castelo Branco - 3.965m de adequação e mais 1.962m de asfalto;
l Estrada Rural Rio das Flores - 1.962m de adequação e 1.962m de asfalto;

RIO DO SALTO
l Estradas Rurais Cavichioni e Rio do Oeste - 5.545m de adequação e 5.545m de asfalto;

SÃO JOÃO DO OESTE
l Estrada Rural Nenevê - 970m de adequação e mais 970m de asfalto;
l Estrada Rural Rio Bonito - 721m de adequação e 721m de asfalto
l Estrada Rural Barzoto - 2.123m de adequação e 2.123m de asfalto
l Estrada Rural Sapucaia - 5.417m de adequação e 5.417m de asfalto. 



Um barracão usado para criação de bicho-da-seda ficou parcialmente destruído após um incêndio na tarde de ontem (22) em uma propriedade 
rural na comunidade de Alto Bom Retiro, em Cascavel. Ainda não se sabe como o fogo começou. Não havia insetos no barracão no momento 
do incêndio e não houve feridos. Outros dois incêndios de grandes proporções foram registrados nessa segunda-feira na cidade. Em uma área de 
vegetação no Jardim Consolata, as chamas quase atingiram residências próximas e, pela manhã, às 
margens da BR-277, na região do Parque São Paulo, o fogo também chegou bem próximo a um 
barracão. Nas duas situações não houve feridos. 
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n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos

 Antonio Volmei dos Santos, 
novo diretor das Guardas Patri-
monial e Municipal de Cascavel, 
nomeado oficialmente na última 
sexta-feira (19), afirmou, em entre-
vista ao Jornal HojeNews, estar 
se inteirando da situação em que 
se encontram as Guardas, mas já 
adianta que os trabalhos devem ser 
ampliados e uma integração com 
outras forças deve ocorrer. “Estou 
fazendo reuniões com os gerentes 
de cada Guarda para que possamos 
traçar uma meta única para as duas 
e trabalharmos em conjunto. Assim 
como vamos trabalhar em conjunto 
com as outras forças de segurança: 
Polícia Civil e Militar”. 

Inovação também é o objetivo 
do diretor: “Temos que ver o que 
já foi implantado em outras cida-
des e que deu certo e trazer para 
cá. Serviço de inteligência, Grupo 
Tático, Canil... Temos que inovar 
e estar preparados para qualquer 
situação. Quem ganha com isso é 
a população”, ressaltou.

Ele ainda garante que estará 
presente nas ocorrências prestando 

INCÊNDIO 

GM: Diretor promete 
inovação e reforços

apoio aos servidores. “Já avisei que 
quando tiver alguma ocorrência, 
seja a hora que for, quem estiver 
de plantão deve me ligar que eu vou 
até o local prestar apoio e quem 
não o fizer vai levar ‘bronca’. Quero 
estar presente e sabendo o que 
está acontecendo”, declara.

Questionado sobre os casos em 
que guardas são investigados por 
abuso de autoridade, Antonio foi 
categórico em afirmar que o crime 
deve ser combatido mas seguindo a 
lei e que quem não o fizer não terá 
seu apoio. 

 AÍLTON SANTOS 

Denúncias 
Sobre as denúncias recentes de irre-
gularidades na corregedoria da GM 
e também de assédio sexual contra 
o guarda que atuava na Patrulha 
Maria da Penha, Antonio disse que 
são assuntos a “serem analisados”. 
A volta do servidor investigado ao 
trabalho, que deve acontecer em 
breve, é uma situação delicada, já 
que a servidora que o denunciou 
tem uma medida protetiva contra 
ele e os dois não poderão estar na 
mesma escala.

Ampliação 
Com o ingresso de mais 66 guardas 
municipais - ainda em treinamento 
-, Antônio já prevê a ampliação de 
serviços. “Com os novos guardas 
vamos poder ampliar a Patrulha 
Rural, que, além de mais uma 
equipe, também vai ter uma base fixa 
para atendimento e troca de plantão, 
que, a princípio, deve ser instalada no 
Distrito de São João e reforçar a segu-
rança nos distritos. A Patrulha Maria da 
Penha também deve ganhar mais 
uma equipe, pois está sobrecarre-
gada”, adiantou o diretor. 
Antonio é policial civil aposentado. 
Ele atuou em Cascavel e região 
durante 32 anos. Depois foi superin-
tendente de Segurança na Itaipu 
Binacional, onde comandou uma 
equipe com mais de 300 homens. 

NOVO diretor promete apoio pessoal em ocorrências  
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Alemanha. Lidiane diz a Patrick que não pode abandonar 
Quinzão. Após uma passagem de tempo, Quinzão avisa 
a Lidiane que eles terão de deixar a cobertura. Floriano 
conta a Dirce que Álamo fechou a Top Wave. Durante a 
transmissão do jogo da final da Copa do Mundo de 94, nos 
Estados Unidos, Janaína, João e Vanessa reconhecem 
Jerônimo e Galdino na arquibancada do estádio.

A DONA DO PEDAÇO 
Jô e Régis comemoram a compra da mansão. Antero 

sugere que Rock e Zé Hélio investiguem o celular de Jô. 
Com a ajuda de Rock, Dorotéia prepara uma armadilha para 
Eusébio e Gina. Vivi incentiva Kim a fazer uma festa para 
apresentar Márcio aos amigos. Moacir fotografa Agno com 
garotos de programa. Jô mente para Maria da Paz sobre seu 
paradeiro. Agno e Rock treinam na academia. Vivi avisa a 
Chiclete que precisará ficar até tarde no estúdio. Kim implica 
com Silvia. Camilo questiona Silvia sobre o namorado de 
Vivi. Moacir mostra as fotos que tirou de Agno para Amadeu. 
Régis convence Maria da Paz a fechar negócio com Agno. 
Lyris se surpreende com a revelação sobre Agno. Vivi vê 
Chiclete apontar a arma para ela.  

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Marcelo pergunta a mãe se ela está se tratando, e 

pede o telefone de seu médico. Pendleton oferece a Luisa 
um emprego na O11O. Jeff vai até a O11O novamente 
atrás de mais informações com o funcionário da reforma. 
Gabi exige que Vini pare de falar com Mirela. Poliana 
presenteia Bento com um novo livro da alegria. Sozinhas 
em casa, Raquel e Lorena conversam sobre a separação 
de seus pais, quando a caçula tem uma crise de asma.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
No ensaio da banda “C1R” Vicente mostra a capa do 

CD, no qual Isabela não tem destaque. Priscila gosta, os 
outros não, mas Vicente diz que foi escolha de Geraldo. 
Meire encontra Bartolomeu. A pedido de Omar, Sabrina 
joga pimenta nas comidas da festa. Nico come um sal-
gado fica desesperado por água.

TOPÍSSIMA 
Bruno fala ao telefone com Gonçalo. Madalena o 

surpreende perguntando se ele defenderá o assassino 
de sua filha. Rafael pede para o senhor Nelson fazer um 
retrato falado da moça que estava discutindo com Vitor. 
Madalena ameaça terminar a amizade com Bruno. Ela diz 
que pedirá à Mariinha para demiti-lo. André confirma que 
o sapato encontrado é mesmo de Sophia. O delegado 
recebe uma ligação de Edison dizendo que quer se entre-
gar. Com a ajuda de Mão de Vaca, senhor Nelson começa 
a fazer o retrato falado. André fala sobre o local marcado 
para Edison se entregar. Pedro fica tenso.

JEZABEL 
Acabe aceita o acordo de Bem-Hadade e o deixa 

partir. Naamã conversa com Hazael e diz que o plano de 
Bem-Hadade deu certo. Jezabel encontra com Tadeu na 
vinha. Dido avisa à Queila que a guerra acabou. Alguns 
dias depois, Acabe está um tempo em seu aposento, sem 
se alimentar e gera preocupação em Jezabel. Jezabel 
pede que Acabe reaja e manda ele se levantar. Acabe 
não obedece. Jezabel sugere e os dois vão até Nabote 
para comprar a vinha. 
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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- IGOR LEONARDO DO AMARAL E THARLA MARIA GUIMARÃES
2- LUÍS GUSTAVO FOGLIATO CAETANO E MARIANE CIGARRI
3 - MATHEUS DOS SANTOS PEDRO E JAQUELINE APARECIDA MULLER
4- TIAGO RICKEN DA SILVA E NATANIELY YASMIN ROCHA
5 - FERNANDO HENRIQUE BASGAL FORNER E LUCIANA DE FATIMA SANTANA
6- VINÍCIUS SGARBI DA SILVA E GABRIELLI BARBOSA DA SILVA
7- LUIZ GUSTAVO SCHITICOSKI E MAGDA GONZATTO CARNIEL
8- GUSTAVO HENRIQUE DAMIÃO CRUZ E EMMYLINE EMMANUELLY CAMARA
9- LUCAS FERNANDES EWALD E ANDRESSA DE CASTRO ORGUIM
10- PAULO CESAR GONÇALVES E ANA PAULA FONTANA
11- RAFAEL ANDRADE DOS SANTOS E JULIANA SANDESKI CAMARGO
12- ERIC MUDOLON MARTINS E GABRIELE NUNES MUNHOZ
13- RAFAEL RODRIGO CARDOZO E LUCIANE MINATTI DE OLIVEIRA
14- CESAR AUGUSTO LOURO DE SOUZA E DINAIARA MARTINS ROSSETTO
15- VAGNER RODRIGUES E JHENIFER RAFAELA SEUBERT TERUEL
16- MARCOS MARTINS DA SILVA E DAIANA NOEMI GONÇALVES DA SILVA
17- JEAN CARLOS MAGALHÃES GONÇALVES E MAIARA DIAS DE LIMA
18- APARECIDO RODRIGUES E MÔNICA ZENAIDE DEMETRIO
19- ADENILSON VITORINO DE MELO E JOICIELLE MARIA CARDOSO
20- DIRCEU BUENO E EDENEUZA LUCIO TEIXEIRA
21- SILMAR DE OLIVEIRA E SUZANA DE OLIVEIRA FERRAIS
22- RÉGIS PANIZZON ALVES E ANA LUIZA RAMZAM
23- JOÃO GERMANO DE LIMA E SIDIANE PEREIRA DA COSTA
24- HUDSON JUNIOR PEREIRA DE AMORIM E RAQUEL LEITE SOARES
25- DANIEL MELONARI E CARLA NEIVA VIDAL

ÓRFÃOS DA TERRA
Dalila se irrita com a afirmação de Almeidinha e 

ordena que Gabriel mantenha Robson calado. Bruno tenta 
se explicar para Martin. Elias e Helena jantam juntos. Aline 
brinca com Salma e Arturzinho, encantando-se ainda mais 
pela menina. Zuleika vê Almeidinha deixando um hotel ao 
lado de Péricles. Padre Zoran ajuda Missade a procurar 
emprego. Chega o dia do casamento de Jamil e Dalila. 
Missade avisa a Laila que Santinha buscará Raduan no 
colégio. Miguel se preocupa com o desânimo de Jamil. 

Omar e Bóris se enfrentam. Rania incentiva Laila a impe-
dir o casamento de Jamil. Abner abandona Latifa e Ester. 
Faruq é desprezado pelos pacientes da clínica. Bruno 
ajuda Laila a entrar escondida na festa de casamento. 
Padre Zoran leva Salma para a casa de Aline, e Arturzinho 
fica enciumado. Dalila orienta Fauze a capturar Raduan 
para chantagear Jamil.

VERÃO 90
Vanessa se desespera com o acidente de Jerônimo. 

Ticiano e Gisela terminam seus relacionamentos para 
ficarem juntos. Larissa consegue a pós-graduação na 
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Você vai ser capaz de encontrar as palavras 
certas, sem torcer nada. Seu corpo não está 
recebendo bastante vitaminas ou minerais - 
não é nada grave, mas você deve resolver 
o problema.

Hoje o dia vai ser calmo, apesar de seus 
medos. Você foi cuidar de si mesmo e nada vai 
estragar isso. Relaxe sua mente, será a melhor 
maneira de recarregar. Perca-se na arte!

Você está pronto para perdoar e esquecer o 
passado, faça isso sem arrependimentos! Sua 
disposição meditativa está pedindo que você, 
com razão, tire um tempo para relaxar enquanto 
persegue os seus pensamentos mais profundos.

Marte está trabalhando com você e lhe promete 
momentos inesquecíveis com as pessoas pró-
ximas. A felicidade está ao seu alcance. Você 
estará esgotado até o final do dia e seria uma boa 
ideia descansar e tomar um pouco de ar fresco.

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

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

Não se envolva em qualquer coisa absurda-
mente controversa, evite isso! Você parece 
estar atraindo isso hoje! Você não tem uma 
dieta equilibrada e é hora de resolver isso.

Você vai encontrar maneiras inteligentes de 
abordar diálogos que farão com que tudo seja 
mais fácil com as pessoas ao seu redor. Você 
terá mais energia mental e um forte desejo de 
liberdade. Conceda-se esta liberdade e respire.

Suas dúvidas vão desaparecer e isso vai levan-
tar o seu espírito, você vai se sentir encorajado.  
Você se sente muito mais à vontade consigo 
mesmo e deve isso a si mesmo e aos seus 
esforços para melhorar seu estilo de vida.

Uma onda de paixão continua a rolar. Isto lhe 
dá algo para pensar em profundidade sobre o 
que você está procurando tão assiduamente. 
Você está no caminho certo e a resposta virá 
no mês que vem.

O início do sucesso acenderá seu espírito, mas 
não vá tão rápido! Você estará em sua melhor 
forma o dia todo, mas você deve dormir um 
pouco para recuperar o sono atrasado - se 
sentir cansado não é sinal de fraqueza.

Você poderá contar com o seu senso de 
harmonia para resolver suas relações com 
os amigos. Hoje é um dia para entorses de 
todos os tipos, então seja cuidadoso quando 
for se mover.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CA
CONTRAGOLPE

OCACABEÇA

ANELOSAIS
TINETAD

FEITIOATE
NOSTRAIRA

UODEMATT
BISPODAMAEREI

DARPSML
ALRETAH

CADAVERAPA
ERIPAIRR

AMODOBOI
CLOROFILA

Canhão,
obus e

morteiro
(mil.)

Yoko (?),

Projeto em
defesa das
tartarugas
marinhas

O clima 
predomi-
nante na
Argentina

Cada artigo
vendido
no leilão

Os entrela-
çamentos

Três
peças do
xadrez

Verbo te-
mido pela

pessoa
egoísta

Marco
Lucchesi,
escritor
carioca

Objeto da
necropsia

Linha (?), 
marca da
pintura de
Mondrian

Área de
Proteção
Ambiental

(sigla)

(?) John-
son, ator 
brasileiro

Transfere
o cromos-

somo Y
ao filho 

Imposto
que incide
sobre em-
préstimos

Pigmento
essencial
à fotos-
síntese

Rede, 
em inglês 

Material de
maquetes

(?) Da-
mon, ator

Leste, 
em inglês

Hidrogênio
(símbolo)
Em (?) de:
a favor de

Poema
lírico

Reajuste 
(?), pedido

Dor de (?):
cefaleia
Pós para

banho

Expressão
de alegria

Irmã gêmea de Luke
Skywalker, em "Star

Wars"
(Cin.)

Irritar;
aborrecer

Desafia o rival, ento-
ando versos e exal-
tando a torcida, no

Festival de Parintins

Desejo
intenso

Formato

Peixe de
água doce,
carnívoro e
agressivo 

Adicionar,
em inglês

Restituir

"Esse (?) de Roque
Enrow", música de
Rita Lee e Paulo

Coelho
Antônio

Cícero, poeta

Carro-(?), veículo ex-
perimental que pode-
rá ser produzido em

sérieSequência
lógica en-
tre as ce-
nas (Cin.)

Espaço ex-
positivo do
Ibirapuera

Revide a 
um ataque

feitos em
gravatas

artista
plástica

3/add — iof — net. 4/east — leia — matt. 8/amo do boi — conceito.
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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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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
18 
02 
03 
20

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Sentam hoje no banco dos réus do 
Fórum Estadual de Cascavel Joy Mike Fer-
reira Sequineli e Ivo Pirez Ferraz. O que 
chama a atenção nesse caso é que serão 
dois júris com a mesma acusação e os 
mesmos envolvidos. Pela manhã, Joy será 
julgado por tentar matar Ivo, e, à tarde, 
Ivo é o acusado de tentar matar Joy. 

De acordo com os autos do processo, 
no dia 4 de junho de 2016 Joy esfaqueou 
Ivo no Bairro Claudete e, no dia 21 de 
janeiro de 2017, Ivo esfaqueou Joy em 
uma loja de bebidas no Centro. A acusa-
ção contra Ivo é de tentativa de homicídio 

 José Luiz da Silva, 39 anos, 
teve ferimentos graves ao ser 
atropelado na tarde de ontem 
(22) na Rua Paraná, esquina 
com a Rua Souza Naves, no Cen-
tro de Cascavel. 

De acordo com testemunhas, 
ele seria um vendedor ambulante 
e o semáforo estava verde para 
os veículos, mas mesmo assim 
ele correu para atravessar a rua. 
O carro não conseguiu frear e atin-
giu o homem, que foi arremessado. 
José teve ferimentos graves na 

Ambulante atropelado
fica em estado grave

perna direita e traumatismo crâ-
nio-encefálico. ele foi levado em 
estado grave ao HU (Hospital Uni-
versitário) de Cascavel.  

Atropelado é 
identificado
O homem que morreu após ser 
atropelado na BR-277 na noite 
de domingo (21) foi identificado 
na tarde de ontem como Mizael 
Pereira dos Santos. O atropela-
mento aconteceu nas proximi-
dades do Parque de Exposições 
em Cascavel. Mizael foi atro-
pelado por uma carreta com 
placas de Chapecó (SC), mas há 
suspeita de que ele tenha sido 
atingido por um veículo antes 
da carreta, já que, de acordo 
com o caminhoneiro, a vítima 
estava caída na pista e ele não 
conseguiu frear. A situação está 
sendo apurada. 

POSICIONE 
o leitor de QR 
Code do seu 
celular para 
ver imagens do 
acidente

DH investiga morte 
A Delegacia de Homicídios vai investi-
gar a morte de Luciano Alex Nogueira 

Franco, 51 anos. Inicialmente a sus-
peita era de morte natural, já que ele 

foi encontrado sem vida no próprio 
apartamento, na região do Cancelli, 
em Cascavel, manhã de ontem (22). 

Mas a necropsia apontou hemorragia 
interna e uma lesão nas costas, por 
isso o caso passa a ser investigado 

como homicídio. Informações ou 
denúncias sobre o caso podem ser 

repassadas pelos números 190 e 197.

n Reportagem: Cláudia Neis

qualificado, com a qualificadora de utilizar 
recurso que dificultou a defesa da vítima, 
já que ele desferiu um golpe de faca nas 
costas de Joy. 

Os dois estão em liberdade.  

Acusados de esfaquearem 
“um ao outro” vão a júri
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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 Depois de ficar afastado do 
esporte por quase três anos por 
motivos particulares, o cascave-
lense Adriano Antunes retorna aos 
tatames para desafios importan-
tes. No fim de semana, ele busca 
o título no Pan-Americano de Garo-
paba (SC). A vaga para o Pan foi 
conquistada durante o Grand Slam 
de Dubai, disputado em Gramado 
(RS) em maio, quando também 
garantiu o vice-campeonato da 
Copa Prime de Campo Bom (RS). 
“Depois da parada voltei mais ama-
durecido e focado. Com mais fome 
de títulos. A expectativa é de que 

 Depois de conhecidos os cam-
peões de oito categorias no fim de 
semana, o Kartódromo Delci Damian 
reabre os portões e volta a ficar 
movimentado. É que ontem começa-
ram os treinos livres para a segunda 
fase do 54º Campeonato Brasileiro 
de Kart, que abrigará as demais dez 
categorias do kartismo brasileiro.

Nesta semana tomam a pista as 
categorias Codasur Júnior, Novato, 
Graduado, Internacional OK, KZ Gra-
duado, Sênior A, Sênior B, Super 
Sênior, Super Sênior Máster, F4 Super 
Sênior e F4 Super Sênior Máster.

Até esta quarta-feira (24) o cro-
nograma seguirá na íntegra. Todas 
as categorias terão cinco treinos 
livres para finalizarem seus ajus-
tes e a adaptação dos pilotos. Na 
quinta já serão realizadas as toma-
das de tempos e, na sequência, ini-
ciadas as corridas classificatórias.

CAMPEÕES
Na primeira fase disputada no 

fim de semana participaram 208 
pilotos de 17 estados. As delega-
ções mais representativas foram 
a de São Paulo, com 55 pilotos, 
seguida por Paraná, com 47.

Kart: Pilotos voltam à pista

Confira os vencedores da cada categoria:
l MIRIM - Filipe Vriesman é campeão
l CADETE - 35 pilotos compuseram o grid e no final Lucas Medeiros Silva ficou 
    com o título; o cascavelense Akyu Myasava terminou na nona colocação 
l JÚNIOR MENOR - 24 pilotos alinharam os karts para as finais, com Cadu 
    Bonninin comemorando o título
l JÚNIOR - Lucas Staico é campeão
l CODASUR - Olin Galli conquistou seu oitavo título de campeão brasileiro 
l F4 GRADUADO - Rafael Smaniotto é o campeão brasileiro 
l F4 SÊNIOR - A categoria reuniu o maior grid dessa fase do Brasileiro, com 37 
    pilotos; Alain Sisdeli venceu a prova e garantiu o tricampeonato brasileiro
l SUPER F4 - Pela quinta vez em sua carreira, o cearense Marcus Borges 
    levantou a taça de Campeão Brasileiro de Kart

 BRUNO GORSKI/DIVULGAÇÃO 

eu fique entre os três primeiros 
neste pan-americano”, disse.

Adriano viaja nesta terça-feira (23) 
para Porto Alegre, onde treina até sex-
ta-feira (26), segue para Garopaba, 
para a pesagem oficial. As lutas eli-
minatórias serão no sábado (27) e 
as finais no domingo (28).

“Desde o início do ano meu foco 
têm sido as competições nacionais 
e internacionais. Quero ir bem nas 
competições que restam ainda 
este ano, pois o objetivo é parti-
cipar em janeiro de 2020 do Cam-
peonato Europeu de Jiu Jitsu, em 
Lisboa-Portugal”.   

Cascavelense vai para o Pan de Garopaba

ADRIANO Antunes garantiu o vice na Copa Prime 
em Campo Bom 

ARQUIVO PESSOAL

LARGADAS foram um 
show de perícia dos pilotos



15ESPORTECASCAVEL, 23 DE JULHO DE 2019

        LIBERTADORES
19h15 River Plate x Cruzeiro
21h30 Godoy Cruz  x Palmeiras
21h30 Liga de Quito x Olimpia

                 COPA SUL-AMERICANA
17h Zulia x Sporting Cristal
21h30 Peñarol x Fluminense

                 BRASILEIRÃO - SÉRIE B
19h15 Coritiba x Vila Nova-GO
19h15 Figueirense x Paraná
19h15 Guarani x Cuiabá
19h15 São Bento x Operario PR
20h30 Atlético-GO x Botafogo SP
20h30 Bragantino x Ponte Preta
21h30 América-MG x Oeste
21h30 CRB x Criciúma
21h30 Londrina x Vitória

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
      SÉRIE A

 São Paulo ?x? Chapecoense

    SÉRIE B
 Sport ?x? Brasil de Pelotas

  SÉRIE C
 Paysandu ?x? Volta Redonda

19h30 Marechal x Foz Cataratas
19h30 Cascavel x Dois Vizinhos
19h30 Campo Mourão x Pato Futsal
20h30 Palmas x Toledo Futsal

18ª RODADA - 2º TURNO

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Futsal 35 15 11 2 2 54 24 30
2º Campo Mourão 34 17 11 1 5 66 32 34
3º Marechal 33 15 10 3 2 51 20 31
4º Cascavel 33 17 10 3 4 47 32 15
5º Umuarama 32 18 10 2 6 54 42 12
6º Foz Cataratas 30 15 9 3 3 46 27 19
7º Marreco 29 15 9 2 4 46 42 4
8º Dois Vizinhos 28 17 9 1 7 45 38 7
9º Toledo 17 15 5 2 8 34 36 -2
10º Palmas 13 15 3 4 8 42 49 -7
11º S.J. dos Pinhais 13 17 3 4 10 48 76 -28
12º Ampére 13 18 3 4 11 30 56 -26
13º Matelândia 9 17 2 3 12 40 75 -35
14º Paranavaí 5 17 1 2 14 28 82 -54

CHAVE OURO

 Godoy Cruz x Palmeiras
Depois de uma semana terrível, sendo eliminado da Copa do Brasil e perdendo 

sua invencibilidade no Brasileirão, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari 
encara os argentinos do Godoy Cruz. O confronto será em Mendoza, às 21h30 (de 

Brasília). O jogo de volta será no Allianz Parque, na próxima terça-feira (30). 
O Palmeiras terminou a fase de grupos com a melhor campanha geral, enquanto o Godoy 

Cruz ficou em segundo na sua chave, atrás do Olimpia.  Scolari deve armar uma equipe reforçada 
na defesa, mas aproveitando as chances de ataque que serão apresentadas com os espaços aber-

tos pelo Godoy Cruz.  Na competição, o Palmeiras marcou 13 gols e sofreu um.  

Depois da boa vitória sobre o 
Foz Cataratas pela Liga Nacional 
no fim de semana, o Cascavel Fut-
sal tem pela frente dois jogos pela 
Chave Ouro. O primeiro será nesta 
terça-feira, às 19h15, no ginásio 
da Coopavel contra o Dois Vizinhos, 
um dos caçulas da competição.

No primeiro turno o Cascavel 
foi ao sudoeste e voltou com uma 
vitória por 2 a 1. 

O Dois Vizinhos vem fazendo 
uma boa campanha e ocupa a 
décima colocação, com 28 pontos. 
Até agora foram nove vitórias, um 
empate e sete derrotas. Na última 
partida, recebeu o Matelândia e 
venceu por 5 a 2.

Já o Cascavel vem da vitória 
sobre o Foz Cataratas dentro do 
Ginásio Costa Cavalcanti. A ser-
pente ganhou de virada por 2 a 1 

CHAVE OURO

Cascavel recebe Dois Vizinhos 

JOGADORES comemoram gol da virada do Cascavel contra o Foz LNF

e subiu para a sexta colocação na 
tabela nacional, com 25 pontos. Já 
o Foz caiu para a décima posição.

Na Chave Ouro, o Cascavel está 
em quarto, com 33 pontos. 

Na sexta-feira o Cascavel viaja 
para Paranavaí, onde enfrenta o 
lanterna do Estadual no Ginásio 
Lacerdinha, às 20h30.  

Depois da fase de grupos e da parada 
para a Copa América, a Libertadores abre 
o mata-mata com os jogos de ida das oita-
vas de final. No melhor estilo Brasil x Argen-
tina, River Plate e Cruzeiro se encontram 
às 19h15 (de Brasília) desta terça (23) no 
lotado Monumental de Núñez.

O River, atual campeão da Liberta-
dores e da Recopa, é uma máquina de 
vencer em casa, que deve viver mais 
uma noite de loucura e superlotação. A 
equipe do técnico Marcelo Gallardo não 
deve contar com dois nomes de peso: o 
volante Ponzio e o atacante Pratto. 

Já o Cruzeiro de Mano Menezes anda 
derrapando, no Brasileirão é só o 16º 
colocado, mas em compensação está 
na semifinal da Copa do Brasil. O jogo de 
volta será no Mineirão na próxima terça-
-feira (30).  O River ficou em segundo na sua 
chave, atrás do Internacional, enquanto o 
Cruzeiro foi o líder do seu grupo.

Brasileiros em campo
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Veja mais realizações:
www.aen.pr.gov.br

O PARANÁ MOSTRA
AO BRASIL SUA

FORÇA DE TRABALHO
E PRODUÇÃO

25 MIL
NOVAS EMPRESAS
ABERTAS NO 1º SEMESTRE
DE 2019

39.737
CARTEIRAS ASSINADAS
EM 2019
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