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 Após dois quadrimestres seguidos no aperto, a Prefeitura de Cascavel deve voltar a 
respirar. Balanço preliminar mostra que os esforços feitos deram resultado, a receita subiu 

e a administração saiu do limite prudencial.  

Prefeitura de Cascavel
sai do limite prudencial

Desfile 7
de Setembro
Após uma semana de 
muitas atividades alusi-
vas à Pátria, a expec-
tativa é para o desfile 
cívico-militar, neste 
sábado. Neste ano, tem 
novidades.

 Após cinco dias e 149 jogos, a fase regional Amarela dos Jogos Escolares da Juventude 
chega ao fim nesta sexta-feira (6), em Cascavel, com a definição dos últimos campeões no 

basquete, no futsal, no handebol e no vôlei.  
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Cheia
14/09 - 01h35

Diante da dificuldade, de 
onde vem a redenção?

Nublado com 
muitas nuvens

Padre Ezequiel - contatoo@padreezequiel.com.br

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 02 09 10 16 23 28
concurso: 0198

04 16 32 43 47 49

concurso: 1983

concurso: 1379

09 18 19 22 42 47
concurso: 2185

concurso: 5065

15 20 66 69 76

concurso: 5420

43.720
16.964
87.666
40.688
90.964

JANEIRO

JOINVILLE/SC

concurso: 1860

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

concurso: 2001

01 03 11 17 19 29 31 
35 49 50 53 57 63 79

83 87 89 91 95 99

05 06 15 31 38 40

15 35 37 46 47 49 58
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Nublado com 
muitas nuvens

Nublado com 
muitas nuvens

Nublado com 
muitas nuvens

Na nossa vida, nós topamos com limites. Não podemos fazer 
tudo, conseguir tudo, resolver todos os problemas como a gente 
pensa. E assim nos sentimos sufocados pendências a fazer; livres, 
mas ao mesmo tempo dependentes de outros e exigidos pelas 
situações. Nos vemos presos diante de muitas situações, de diver-
sas circunstâncias que fogem do nosso controle. Esse cenário se 
estende sobre a nossa vida como que nos encobrindo por sombras 
poderosas e só conseguimos nos livrar delas com muita dificul-
dade. Apesar dos esforços que fazemos, também nos culpamos 
por muitas coisas, acabamos ficando doentes, somos acometidos 
por medos, dúvidas, sentimentos depressivos.

Em tudo isso, desejamos sempre a liberdade, a superação, a 
realidade redentora. Desejamos a redenção de tudo isso e aqui, 
exatamente, entra o sentido da palavra redenção. O que é reden-
ção? Quem nos liberta desse peso? 

A questão decisiva é como nós entendemos e experimentamos 
a redenção. Como cristãos entendemos, às vezes, a redenção no 
sentido de salvação, ou seja, acreditamos que vamos ser salvos 
depois da morte, vamos para o céu, e essa seria a redenção. 

O olhar para a bíblia mostra outra coisa. A redenção começa aqui. 
Na história de Jesus se conta que ele veio para nos redimir, 

salvar e curar. Ele curou enfermos, endireitou curvados, perdoou 
os pecados dos pecadores e deu às pessoas desanimadas nova 
disposição e coragem de viver.

Isso mostra que nós experimentamos a redenção aqui e agora, 
em nossa vida, mas a redenção inclui também a morte. Saber disso 
é uma realidade terapêutica e libertadora. Jesus não veio só para 
que nossa situação melhorasse aqui e nem só para dar o céu. 
Redenção é para toda a vida, incluindo vida e morte. Também na 
morte não somos deixados sós, mas junto com Ele atravessamos 
a porta para a vida eterna. Ele nos precedeu em sua morte para 
tirar de nós o medo da morte.

 O minis-
tro da 

Economia, 
Paulo 

Guedes, 
disse lamentar a desi-

dratação adicional 
sofrida pela reforma 

da Previdência no 
Senado, que prevê 

economia de R$ 
870 bilhões em dez 

anos com a reforma, 
menor que a apro-

vada na Câmara, de 
R$ 933,5 bilhões. 

“Claramente lamento a desidrata-
ção do texto original, mas entendo. 

(...) Mas obviamente bondades serão 
aprovadas e maldades não (na PEC 

paralela). Aí amplia o buraco mais um 
pouquinho (na economia da reforma)”.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Mobilização pró-Apac
Os interesses políticos sobre a destinação da área para a 

Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) 
causaram forte impacto no governo estadual, que já estava 
interessado em confirmar as tratativas financeiras, e agora 

pode enterrar o projeto definitivamente. Tudo começou com 
as declarações contrárias do deputado estadual Coronel Lee 

(PSL), que defende seus projetos de privatização dos presídios. 
No alto comando a revolta foi grande e agora estão previstas 
mobilizações da sociedade civil organizada para demonstrar 
a eficiência do trabalho defendido com unhas e dentes pela 

juíza Cláudia Spinassi para convencer a Secretaria de Estado da 
Segurança a investir na obra.

Cartão-ponto
Uma falha técnica ontem interrompeu o uso do cartão-ponto 

da Câmara. Servidores ficaram sem registrar o horário de 
entrada e saída. Até o fim da tarde de ontem o problema 

ainda não havia sido resolvido.

 As medidas implanta-
das pelo Executivo muni-
cipal tiveram impacto na 
arrecadação e, com isso, 
Cascavel está fora do limite 
prudencial estabelecido na 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal, conforme aponta balanço 
da Secretaria de Finanças.

Por enquanto, há ape-
nas uma prévia dos dados 
que serão analisados pelo 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado): 50,9% da arreca-
dação de maio a agosto foi 
para pagar a folha de paga-
mentos. O limite estipulado 
é de 51,3%. Os dados ofi-
ciais serão apresentados 
em audiência pública dia 
19 deste mês na Câmara 
de Vereadores.

Por dois quadrimestres 
seguidos a prefeitura esteve 
com os cintos bem aper-
tados. Entre setembro e 
dezembro de 2018, 52% da 
arrecadação foi consumida 
pelos mais de 8 mil servido-
res; de janeiro a maio deste 
ano, a expectativa era de 
redução devido ao corte de 
horas extras e contenções, 
mas os índices permane-
ceram além do ideal, em 
51,7%. Com isso, o Municí-
pio continuou no alerta, com 
impedimentos para novos 
concursos e contratações 
de aprovados em provas 
aplicadas anteriormente.

O resultado agora traz 

Jogo de cadeiras
Teve mudanças nas vagas 
de assessores na Câmara 
de Vereadores. Nomeado 
na assessoria de Nadir 
Lovera desde a cassação 
de Damasceno Jr, o 
jornalista Luciano Barros 
foi exonerado do cargo e 
a vaga foi assumida pela 
esposa dele, Eliani Cadini 
Barros (salário de R$ 4.668). 
Exonerados também Valdenir 
Pinto Ribeiro da assessoria 
de Rafael Brugnerotto e 
Zuleide Fátima Genessini, 
que era assessora técnica da 
Diretoria Legislativa, vaga 
agora ocupada por Valdete 
Terezinha Pereira (R$ 5.044). 
Para assessoria da Comissão 
de Segurança e Trânsito foi 
nomeada Isabela Ortolan 
Bastian (R$ 5.044). Embora 
seja passageiro na vaga de 
Sebastião Madril (PMB), o 
Professor Adenilson tratou 
de incorporar assessor 
parlamentar, João Machado 
de Campos (R$ 4.668).

Apoio de Beto
Em visita ontem a Cascavel, 
o secretário de Estado 
de Saúde, Beto Preto, 
manifestou total apoio 
do Estado para o Hospital 
Municipal de Retaguarda - o 
antigo Hospital Lunardelli, 

comprado e reformado 
pela prefeitura. Os móveis 
e os equipamentos estão 
garantidos pelo governo 
estadual. A administração 
municipal espera ativar 
a estrutura ano que 
vem. Beto quer também 
que o hospital receba 
pacientes encaminhados da 
macrorregião.

PTB está fora?
A aproximação de Vander 
Piaia, presidente do PTB em 
Cascavel, com o prefeito 
Leonaldo Paranhos tende a 
causar reflexos na legenda. A 
vaga pleiteada por Vander - de 
liquidante da Cettrans - não é 
do partido. Os membros não 
pretendem apoiar a reeleição 
de Paranhos, e a presidência 
do PTB será repassada ao 
recém-filiado Nelsinho 
Padovani.

PT em eleições
Com campanhas acirradas 
em todo o Estado, o PT 
realiza eleições dos diretórios 
municipais neste domingo. 
Em Cascavel, as urnas 
eletrônicas ficarão na Câmara 
de Vereadores, das 9h às 17h, 
à espera dos filiados. São duas 
chapas concorrentes: uma 
encabeçada por Aderbal de 
Melo e outra por Glades Rossi.

Expectativa de retorno
Embora tenha fôlego até o fim do ano, o prefeito Leonaldo 
Paranhos estima que em dezembro o gasto volte a ficar 
elevado. A explicação está no reajuste dos salários de 5,07%, divi-
dido em quatro parcelas. Em junho e setembro houve repasse de 
1,26% em cada mês; em outubro haverá a terceira parcela com o 
mesmo percentual e em dezembro a última, de 1,29%. “Tivemos 
um bom resultado das receitas, por isso tivemos o Refic progra-
mado agora, para termos uma musculatura para o fim do ano, 
quando teremos cortes para passar para o próximo ano. Apesar 
da nova elevação [da folha], vamos permanecer com o mesmo 
patamar do limite prudencial”, garante Paranhos.

Cascavel escapa do
limite prudencial 

alívio para o desenvolvi-
mento de ações na admi-
nistração pública, conforme 
avalia o prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC), que não vê 
surpresa no índice. “Temos 
um cronograma do limite 
prudencial e sabíamos que 
passaríamos por isso nos 
quadrimestres anteriores, 
pois contratamos 1,6 mil 
funcionários. Passamos 
de 23 para 50 equipes de 
USFs [Unidades de Saúde 
da Família], ampliamos a 
estrutura pública de saúde 
e contratamos novos servi-
ços”, resume Paranhos.

A receita corrente líquida 
passou de R$ 787,086 
milhões em dezembro 
de 2018 para R$ 827 
milhões em agosto deste 
ano. “Nossa receita vem 
apresentando evolução 
constante. Só com ISSQN 
[Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza] 
nossa receita cresceu mais 
de R$ 6 milhões em 2019 
comparando com o mesmo 
período de 2018”, exempli-
fica o secretário de Finan-
ças, Renato Segalla. 

Em andamento há mais 
de um mês, o Programa de 
Recuperação Fiscal, o Refic, 
também trouxe alívio às con-
tas: foram R$ 5 milhões 
pagos só em agosto. 
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ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

Vem
P R O M O Ç Ã O

poupar
ganhar

e

Poupe com a 
gente e ganhe 
números da 
sorte para 
concorrer.

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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01- ROBSON ANDRE PEREIRA E EMANUELLY LAZAROTTO
02- BRUNO ALEXANDRE LIMA E MARGARETE DOS SANTOS GIL
03- GUILHERME CASARIM ZAMPIERI E PALOMA SIGNORI RAMOS 
04- ALESSANDRO DO PRADO DE LIMA E KELLY APARECIDA DA SILVA 
05- MANOEL BARBOSA DA SILVA E ROSANA MARTINS 
06- JOSÉ EDSON DIAS E MARA ADRIANA PEIXOTO SILVEIRA 
07- ADEMIR MOREIRA DOS SANTOS PADILHA E ALINE LEÃO DE OLIVEIRA 
08- LUCAS VINICIUS RUCHEL E FABIANA FATIMA DELABONA 
09- EGON JUNIOR GOTCHALK SANTANA E KETLYN KARINE DE OLIVEIRA 
10- RICHARD ALAN MACHADO FONTANA E NATÁLIA DENIZ VILHAGRA
11- LUIS FRANCISCO ANGELI ALVES E SANDRA MORAES GIANNOTTI 
12- ÉDIPO ALEXANDRE PEREIRA CARNEIRO E REGINA BREDA 
13- EDENEI BIGILINI E IRENE ALVES ANTUNES 
14- SIDNEI MOTTIN E SIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 
15- ALLAN CARLOS ARAUJO DA COSTA E NADINI JANNING CAON 
16- REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA E DEBORA GREBINSKY DE PAULA 
17- DORIVAL DE SOUZA RAMOS E EDUVONE PEREIRA DOS SANTOS 
18- ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES E ELIANE AGOSTINHO 
19- ROBERTO SERGIO FANTIN E LUCINARA MOLIN 
20- MARCELO FAÉ OLDONI E ELIZABETH CRISTINA NUNES DOS SANTOS LESSA 
21- MARCELO TABORDA RAMOS E BIANCA MORAIS 
22- JEAN CARLOS CARVALHO FEDER E CLEIDIANE FREITAS 
23- JONATAS NOVAIS DOS SANTOS E INDIANARA DOS SANTOS MEURER
24- FÁBIO SCHULZ SEFRIN E KEYTI CHRISTIANE MORAES RIBEIRO 
25- ROGÉRIO MIRANDA PRADO E KARINA BABINSKI
26- JOÃO VITOR SOUSA SANTOS E MIRIAN MICHELLE ZOCCA FARIAS 
27- JOÃO PAULO LEONARDO COMASSETTO E BRUNA RAQUEL SANAGIOTTO
28- REGINALDO ALVES E RAISSA NAIENE BARBOSA DE ALCANTARA 
29- ANDREY BONEMBERGER DA SILVA E AMANDA CHIODI
30- ANDERSON RODRIGO DA COSTA E ANDRESSA BIANCO 
31- NATTAN GOMES ESTEVAM E JAQUELINE APARECIDA LEMES DA SILVA 

Outubro é o mês dedicado a ações de pre-
venção contra o câncer de mama. Em Cascavel, 
desde 2012 encontrar pessoas com a camiseta 
pink exclusiva da campanha virou hábito.

Este ano, a camiseta foi lançada com novi-
dade: rosa neon. A intenção da Associação Casca-
vel Rosa é “renovar” o guarda-roupa de quem já 
tem a camiseta, atualizando dentro da tendência 
do momento. A camiseta pode ser comprada 
por R$ 28 a unidade nas revendas autorizadas. 

E as empresas que tiverem interesse em 
comprar acima de 30 unidades pagam R$ 25 
cada uma. 

O dinheiro arrecadado com a venda das 
camisetas tem destinação certa: divulgação da 
campanha. “O objetivo do Cascavel Rosa é falar 
sobre a prevenção e a detecção precoce do cân-
cer. Então a gente utiliza o dinheiro para man-
ter o aluguel da sede, o material de divulgação, 
como folderes, outdoor, lixeiras para carros...”, 
explica a presidente da associação, Gerti Berto.

As novas camisetas já estão disponíveis 
para compra. “A fábrica compra o tecido de fora 
e leva de 15 a 20 dias para entregar o pedido, então 
a gente pede que as pessoas se adiantem e façam 
a encomenda assim que possível”, sugere a 
segunda tesoureira da associação, Vera Berto. 

O ponto fixo de venda fica na loja Franca 
Calçados. 

Cascavel Rosa lança 
camiseta da campanha

Tradição
No dia 4 de outubro será a abertura oficial do 

Outubro Rosa no Teatro Municipal Sefrin Filho, 
com apresentação do Recital Rosa e participação 
do coral infantil Cemic e do coral Globoaves, às 
20h.  No dia 26 de outubro haverá a já tradicio-

nal caminhada no Lago Municipal às 15h.

l Palestras
Para consolidar o objetivo de divulgar a 
prevenção ao câncer de mama, a Associação 
Cascavel Rosa oferece palestras para empre-
sas interessadas em levar essas informações 
aos funcionários. “Nós temos parcerias com 
médicos oncologistas que vão até as empre-
sas para levar a mensagem de prevenção”. 
As palestras podem ser agendadas pelo 
e-mail cascvael-cascavelrosa@hotmail.com e 
ainda pelo telefone (45) 99971-7577.

l Sinais
De acordo com a presidente da Associação 
Cascavel Rosa, Gerti Berto, é importante 
ficar atento aos sinais que o corpo dá para 
prevenir que não evoluam para o câncer. 
“Por exemplo, na mama temos que observar 
as mudanças no formato, se ela está verme-
lha, se ficou maior, se tem algum nódulo, 
qual é a textura”.
Ela ressalta inda a importância do exame 
médico: “Em casos de câncer de mama 
na família, é importante fazer o exame de 
mamografia a partir dos 35 anos, e, nos 
outros casos, o ideal é fazer anualmente 
após os 40 anos”. 

n Reportagem: Milena Lemes
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Reivindicação
Beto Preto recebeu mais uma reivindicação: um helicóptero para operações 

noturnas para encaminhamento de pacientes. 
Os gestores do Consamu pretendem dar os primeiros passos para a construção 

de uma nova base administrativa e operacional, cujo custo estimado é de  
R$ 4 milhões. O espaço atual é considerado insuficiente para comportar os 750 
servidores. O Município de Cascavel teria que repassar um imóvel para a obra, 

ficando o Estado responsável por parte dos recursos para a construção.  

Macrorregionalização “não
será no canetaço”, diz Beto

Com as novas ambulâncias na 
frota entregues ontem (5), o Con-
samu (Consórcio Intermunicipal 
do Samu Oeste do Paraná) estima 
elevação dos gastos para que os 
veículos entrem em funcionamento. 
Um aporte financeiro no valor de 
R$ 2,5 milhões é reivindicado para 
que os municípios não sofram 
impacto financeiro neste ano. 

Ontem, o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto, esteve em 
Cascavel para a entrega de 31 
ambulâncias - investimento de R$ 
6,2 milhões -, duas do Estado, com 
a expectativa da entrega de mais 
quatro nas próximas semanas. 

Abrangendo os 43 municípios da 
10ª e da 20ª Regional de Saúde, o 
Consamu tem uma área com 945 mil 
habitantes: são 15 bases descentrali-
zadas e o Complexo Regulador Macror-
regional Oeste fica em Cascavel. 

Beto Preto comentou sobre a 
macrorregionalização do Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência), motivo de tensão entre 
médicos e gestores devido a uma 
sobrecarga nos serviços. Cascavel, 

por exemplo, teria a incorporação 
de unidades de Foz do Iguaçu e 
Pato Branco. “Há um planejamento 
regionalizado integrado. É uma ação 
que visa equilibrar origem e destino. 
Temos hospitais da Região Metropo-
litana de Curitiba recebendo pacien-
tes daqui para cirurgias de hérnia e 
vesícula - procedimentos que pode-
riam ser feitos aqui. Não será de 
um dia para outro. Não será feito de 
canetada, mas com prefeitos, secre-
tários e prestadores de serviços”, 
afirma Beto.

O Consamu contava antes com 
28 unidades móveis de urgência e 
passa a ter agora 31, pois 16 foram 
substituídas e ficarão à disposição 
dos municípios para atendimentos 
pelas Secretarias de Saúde.

Distribuição
As 31 ambulâncias ficaram assim 
distribuídas: seis Unidades de 
Suporte Básico para ampliação das 
novas bases descentralizadas em 
Cafelândia, Catanduvas, São José 
das Palmeiras, Terra Roxa, Tupãssi e 
Vera Cruz do Oeste; duas Unidades 
de Suporte Avançado para amplia-
ção de frota de Palotina e de Santa 
Helena; duas de Suporte Básico, 
para Cascavel e Toledo; 19 viatu-
ras para renovação de frota - as 
viaturas que estavam em operação 
possuíam mais de oito anos de uso; 
duas de Suporte Avançado, doadas 
pelo governo do Estado, para reno-
vação de frota dos municípios de 
Guaíra e Toledo.
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 Após uma semana de intensas ativi-
dades envolvendo milhares de estudantes 
de Cascavel, a expectativa é ainda maior 
para o desfile cívico-militar deste sábado, 
que comemora os 197 anos de Indepen-
dência do Brasil.

O Desfile de 7 de Setembro está sendo 
organizado há meses em Cascavel e deve 
reunir mais de 11 mil pessoas na Avenida 
Brasil, que representam 64 entidades, 
dentre elas instituições de ensino, orga-
nizações particulares e, claro, o preferido 
de todos, as forças de segurança. 

Este ano, o percurso sofreu alteração. 
O desfile ocorrerá na Avenida Brasil entre 
a Rua Carlos de Carvalho e a Avenida Car-
los Gomes. A concentração será bem cedi-
nho, porque às 8h30 já tem a chegada do 
fogo simbólico, com acendimento da pira 
com hasteamento das bandeiras.

O desfile começa às 9h.

Desfile comemora 197 anos 
de Independência do Brasil

A LINHA azul marca o traçado do desfile de 7 de Setembro

ÚLTIMO DIA
Nesta sexta-feira (6) tem ação ainda pela Semana da Pátria. Às 9h, tem recep-

ção do fogo simbólico, acendimento da pira com hasteamento das bandeiras, exe-
cução do Hino Nacional na Escola Municipal Atílio Destro, no Jardim Nova Itália. 
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br



BOM SUCESSO 
Marcos decide assistir ao desfile ao lado de 

Paloma. Paloma se prontifica a costurar um vestido 
de Sambrini que será usado por Dani Lieb Dich no 
lugar da costureira que passou mal. Sambrini para-
beniza o trabalho de Paloma. Luan se inscreve no 
concurso de poesia, encorajado por Alice. Eugênia 
percebe que Vicente gosta de Gabriela. Paloma e 
Marcos conseguem escapar de um assalto. Gabriela 
confessa a Alice que não para de pensar em Vicente. 
Marcos leva Paloma em casa, e Ramon os flagra. 
Ramon cobra uma explicação de Paloma, e Marcos 
tenta defender a costureira.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sem saber, Vini compra o notebook que foi rou-

bado da Ruth Goulart e Jeff sugere que ele o devolva 
para a diretora. Kessya convida Poliana para ir as 
aulas oferecidas pelo CLP na escola. Luisa se demite 
da O11O e pergunta se Ruth pode aceita-la novamente 
na escola. Poliana e João armam um plano para Luisa 
e Marcelo se reconciliarem. Luca posta o piloto da 
websérie que fez com seu grupo no Campo de Férias, 
Mirela e Raquel se incomodam. Ruth flagra Vini e Jeff 
devolvendo o notebook.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Meire e Dinho decidem seguir as crianças. Pedro 

e Helena se encontram com Rebeca. Os dois se cul-
pam pelo sumiço das crianças. Os cúmplices pegam um 
trem para começar a expedição. Fortunado leva Priscila para 
passar o dia na casa de Regina.  No trem, as crianças agitam 
com todos os passageiros com uma canção. Mente e Dinho 
observam tudo. Geraldo ordena que os capangas vão até o 
vilarejo para saber a repercussão do show.

TOPÍSSIMA
Sophia conversa com Beatriz sobre Antonio. 

André conta o que houve na praia para Sophia. Fer-
nando conta para Bruno sobre a prisão de Antonio. 
O taxista se explica para Graça. Mão de Vaca diz a 
verdade para Minha Flor e revela que está investi-
gando a organização do Veludo Azul. Madalena discute 
feio com Fernando. André fica chateado ao ver que Graça 
liberou Antonio. Fernando fala com Pedro e diz que não 
pode sair para ajudá-lo. O menino se desculpa com os 
pais. Angélica incentiva Sophia a sair com Lima. Andrea 
surpreende a todos e aparece na porta da casa de Lara.

O RICO E LÁZARO 
Tamir implica com Shamir. Zadoque aconselha 

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

 MALHAÇÃO  
Rita confessa que gosta de Filipe, mas afirma que 

prefere se manter afastada do rapaz. Raíssa, Nanda 
e suas famílias chegam aos estúdios do concurso 
Vai no Gás. Lígia anuncia que é possível descobrir 
a paternidade do bebê de Meg antes mesmo de a 
criança nascer, mas a menina se recusa. Raíssa tem 
uma crise de ansiedade e despista Camelo no estú-
dio. Meg revela a Lígia sobre a sexualidade de Guga. 
Carla, Thiago e Camelo procuram por Raíssa. Nanda 
inicia sua apresentação no concurso. Carla encontra 
Raíssa e incentiva a filha a se apresentar. Raíssa entra 
no palco e fica paralisada de medo. 

ÓRFÃOS DA TERRA 
Almeidinha e Tomás invadem o quarto de Dalila. 

A vilã foge dos policiais com a ajuda de seu motorista. 
Valéria e Camila chegam ao Brasil. Almeidinha tem 
uma ideia para prender Dalila e comunica a Laila e 
Jamil. Camila visita a família e esclarece para todos 
sua relação com Valéria. Jamil, Laila e Almeidinha 
pedem a ajuda de Bruno no plano para prender 
Dalila. Valéria propõe acordo com Norberto para 
conseguir o divórcio. Abner e Latifa voltam para casa. 
Laila declara seu amor por Bruno nas redes sociais e 
anuncia sua suposta união. Dalila fica intrigada com 
a notícia sobre o novo casal. Chega o dia do falso 
casamento de Bruno e Laila. Dalila aparece para a 
cerimônia disfarçada. Dalila tenta fugir, mas é cercada 
por Almeidinha e Tomás.

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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

        10 VARIEDADES HOJE NEWS, 06 DE SETEMBRO DE 2019

l SBT

l RECORD

l REDE GLOBO

 

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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.
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5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

Agno garante a Rock que 
fará Jô perder seu dinheiro

Em A dona do pedaço, Camilo promete 
ajudar Maria da Paz a localizar suas sobrinhas. 
Leandro jura vingança contra Fabiana. Evelina 

pede que Maria da Paz não comente com Camilo 
sobre o passado de Chiclete. Evelina e Antero 

se declaram uma para o outro. A pedido de 
Régis, Téo oferece ajuda financeira a Maria. Kim 
engana Márcio e fica com Paixão. Agno garante 

a Rock que fará Jô perder seu dinheiro. Rock 
não aceita uma nova luta arranjada por Chico. 
Leandro ameaça Fabiana. Agno promete que 

fará Jô ganhar muito dinheiro.
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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.

Suas ideias estão ganhando impulso. Há previsão 
de reconhecimento em vista, o que será bom para 
seu ego! É o momento ideal para rever seus hábi-
tos alimentares e fazer uma dieta a fim de regular 
os seus ritmos biológicos naturais.

Você percebe os erros que cometeu no pas-
sado e as circunstâncias fazem você melhorar 
as coisas. Você está se recusando a aceitar 
suas fraquezas presentes, o que é a razão 
da sua fadiga.

O ambiente é agradável e você se sente mais 
capaz de aproveitar a vida. Siga o seu entu-
siasmo. Você está achando mais fácil concen-
trar suas energias em seguir seus objetivos. 
Suas ações são equilibradas e construtivas.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do 
presente constrói a sua confiança. Aproveite 
ao máximo a paz e a tranquilidade do dia para 
dar atenção ao que pode estar faltando em 
sua dieta.

Você sabe que está indo na direção certa, afirme 
sua posição sem hesitação, mas não seja agres-
sivo. Você está decidido a ter hábitos mais sau-
dáveis e seus níveis de energia se estabilizam. 
Aproveite para reavaliar sua saúde.

As mudanças que acontecem em torno de rela-
cionamento serão positivas para o seu bem-estar 
interior - a amizade fortalece. Você precisa fazer 
algum exercício para trabalhar as articulações e os 
músculos! Reserve um tempo para você mesmo.

Sua autoexpressão será mais clara e concisa, mas 
não se esqueça de como lidar com outras pessoas. 
Períodos de estresse estão no horizonte, mantenha 
a calma e concentre-se em suas prioridades. Agir 
com arrogância só o levará ao esgotamento.

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

Nada vai estragar o seu humor maravilhoso 
hoje. Os céus estão sorrindo e isso será refle-
tido em você. Suas dúvidas e as relações com 
os outros não lhe incomodarão.

Hoje será um bom dia para estreitar os laços 
de amizade. É hora de organizar uma reunião 
com os amigos! Você quer fazer algo que gosta 
e isso é exatamente o que você precisa para 
recuperar energias.

Você terá que definir um prazo para o pro-
gresso bem sucedido de seus projetos, pense 
em longo prazo. Você está sentindo os efeitos 
do esforço físico que tem feito recentemente. 
Vá com calma e relaxe.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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PPA
PANCREATITE

PAIONSRR
ABECEDARIO
GOERIZT
AESTEUCI

DINOSSAUROS
OOONAM
DESSALGADO
ELETAIJ
PALARAUL

SINCERAVI
REUTILIZAR
AGIAONI

ATREVIMENTO
AOOLEOSES

Pessoa ao
fundo de
fotos de
famosos

Raiz con-
sumida
crua em
saladas

Carteira
de Identi-
ficação

Estudantil 

Exaltação
do amor
sensual 

Nina
Simone, 
cantora
dos EUA

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Direção
em que
nasce o

Sol

"O Homem
que (?)", 

romance de
Victor Hugo

 (?)
Kinoplex,
cadeia de
cinemas

(?) Rosa, 
compositor

de "Fita
Amarela"

Abençoar
com óleo
em ritual

(Rel.)

A vogal
marcada

no jogo da
velha

Console de
games dos
anos 70

Abreviatu-
ra de Los
Angeles
(EUA)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Cada
divisão da
escola de

samba

Símbolo de
status em
marinas

Açucenas

(?) Seixas,
cantor do
sucesso
"Gita"

A pessoa 
que sempre
age de mo-
do autêntico

Palavra de
ordem da 
reciclagem

Pequeno 
caranguejo
que habita
estuários

Ilha, em
francês

"Tudo", em
"onipo-
tente"

Audácia;
ousadia

(?) essen-
ciais: usam-
se na aro-
materapia

(?)-mosca-
da, tempero
do molho
bechamel

Mar (?):
banha a

Bulgária e
a Turquia

Jolin (?), maior nome
da música mandarim

Oscar de Allison
Janney, em 2018

(?) Beltrão, atriz

O de cargos públicos 
é realizado por meio

de concursos

6, em romanos

Batalha do (?), episó-
dio da guerra de inde-
pendência do Texas

Antigo
jogo

oriental de
estratégia

O mesmo
que

"alfabeto"

Linguiça 
portuguesa
usada no

feijão

Inflamação 
potenciali-
zada pelo 

alcoolismo

"Preços",
em IPCA

O bacalhau
que ficou
de molho e
está pron-
to para o
preparo

Antepas-
sados das
aves, habi-

taram a
Terra por
167 mi-
lhões de

anos

3/île — uca. 4/ts’ai. 5/álamo — atari.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
21 
02 
03 
26

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

O prédio do antigo Cense I, 
que fica ao lado da Delegacia da 
Mulher, na Avenida Brasil, no 
Bairro Coqueiral, em Cascavel, 
pode abrigar as 28 mulheres 
que hoje estão presas na cadeia 
pública de Corbélia. A transferên-
cia das detentas para o imóvel 
ainda depende da aprovação das 
Secretarias de Justiça - a quem o 
prédio pertence - e de Segurança. 

Uma vistoria no imóvel foi reali-
zada na tarde de ontem por repre-
sentantes das forças de segurança 
do Município e, de acordo com o 
coordenador regional do Depen 
(Depar tamento Penitenciário), 
Thiago Correia, o prédio precisa 
de algumas adequações, mas está 
apto a receber as presas. “O prédio 
é ideal para fazer tratamento penal 
a mulheres por se tratarem de 
detentas de menor periculosidade. 
Mas, como todo prédio para ser uti-
lizado pelo Depen, serão necessá-
rias algumas adaptações, que em 
cerca de 90 a 120 dias estariam 
concluídas”, explica Thiago.

Outra questão a ser resolvida 
para que a ideia seja posta em 
prática é um TAC (Termo de Ajus-
tamento de Conduta) que existe 
em Corbélia para que a cadeia só 
receba presas com mandado de 
prisão expedido em Cascavel ou 
Corbélia. Uma conversa com a juíza 
responsável já estaria agendada 
para discutir essa questão.

Antigo Cense pode 
abrigar detentas

Sobre os agentes que atuariam 
no local, Thiago afirma que haveria 
um remanejamento de servidores 
de Corbélia. Em contrapar tida, 
na medida em que os presos do 
cadeião de Cascavel fossem leva-
dos para a estrutura de Corbélia, 
agentes daqui iriam para lá.

Superlotação 
da Cadeia
A possibilidade do uso do imóvel 
foi proposta pelo vereador Rafael 
Brugnerotto diante da superlotação 
da Cadeia Pública, onde ontem 
havia 160 detentos no espaço 
destinado a 16. “O secretário 
de Segurança [Rômulo Marinho 
Soares] prometeu a construção da 
Casa de Custódia, mas até lá algo 
precisa ser feito emergencialmente 
para amenizar o problema. Por 
isso, propomos o uso desse prédio 
e depois dessa vistoria a transfe-
rência vai ser estudada”, esclarece 
Brugnerotto.

REPRESENTANTES das forças de segurança 
vistoriaram o prédio na tarde de ontem  

 A sindicância sobre as denúncias de 
assédio sexual por parte de um guarda 
municipal que integrava a equipe da 
Patrulha Maria da Penha já foi concluída 
e agora está na mão do prefeito Leonaldo 
Paranhos, que deve dar parecer final 
sobre o caso. A informação foi confirmada 
pela direção das Guardas Municipal e 
Patrimonial de Cascavel.

A Comissão de Segurança Pública e 
Trânsito da Câmara oficiou ontem (5) 
a Corregedoria da Guarda Municipal e 
também a secretária de Políticas Sobre 
Drogas e Proteção à Comunidade, Rose 
Vascelai, solicitando informações sobre a 
sindicância e uma cópia do documento. 
“Chegou até a comissão a informação de 
que a sindicância teria sido feita por três 
pessoas e que as três teriam dado parecer 
positivo para a demissão do servidor, mas 
que o prefeito não teria ficado satisfeito 

com o resultado e ainda não teria dado 
o veredito sobre o caso, por isso quere-
mos saber como anda a situação”, disse 
o vereador Fernando Hallberg.

O SERVIDOR
O guarda que esteve afastado por um 

período por conta da denúncia de assé-
dio havia se apresentado no dia 29 de 
agosto de volta à GM, mas foi cedido para 
a Guarda Patrimonial. “Por conta de uma 
medida protetiva que uma das vítimas, 
que é colega de trabalho, tem contra ele, 
nós o remanejamos para a Guarda Patri-
monial. A arma dele foi recolhida e ele 
faria a segurança de um imóvel público. 
Mas, assim que retornou, ele apresentou 
um atestado médico e está afastado para 
tratamento de saúde”, esclarece Anto-
nio Volmei dos Santos, diretor das Guar-
das Municipal e Patrimonial de Cascavel.  

Sindicância sobre denúncia 
de assédio é concluída
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 Após o deputado estadual 
Coronel Lee se manifestar con-
tra a instalação da Apac (Asso-
ciação de Proteção e Assistên-
cia aos Condenados) no terreno 
doado pela prefeitura que fica na 
BR-369, área rural de Cascavel, 
o presidente da OAB-Cascavel, 
Jurandir Parzianello, saiu em 
defesa do projeto e pede discus-
são dos órgãos de segurança e 
também da comunidade em rela-
ção ao assunto. “Uma demanda 
pública como essa não pode ser 
prejudicada ou interrompia por 
um posicionamento que cria uma 
adversidade ou difunde algum pre-
conceito. O debate é aberto, mas 
temos que fazer um debate apre-
sentando os contrapontos e não 
apenas uma opinião motivada por 
paixões e preconceito. Por isso, 
como representante da OAB e do 

Apac: presidente da OAB 
pede discussão pública

Cogesp [Conselho de Gestores 
de Segurança Pública de Casca-
vel], propomos que seja feita uma 
análise técnica da situação e que 
se busque uma convergência de 
ideias para encontrar a solução. 
Nós temos duas escolhas: deixar 
tudo como está, com superlota-
ção e nenhuma recuperação dos 
condenados, ou discutir melho-
rias. Quem tem que definir isso 
é a sociedade”, ressalta Jurandir. 

Ele ainda alerta para a impor-
tância do trabalho de ressocializa-
ção dos detentos realizado pela 
Apac: “A proposta da Apac é trazer 
o condenado de volta à sociedade 
regenerado. Em nenhuma das peni-
tenciárias de Cascavel existe esse 
tratamento penal que a Associação 
realiza. Sem contar que não há 
gasto para o Estado, pois a Apac 
é autossuficiente”, garante.  

 A Polícia Federal 
de Cascavel pren-
deu em flagrante na 
manhã de ontem 
(5) um homem de 
31 anos recebendo 
p e l o s  C o r r e i o s  
R$ 4.100 em notas 
falsas vindas de Dia-
dema, São Paulo.

De acordo com a 
PF, informações da 
comercialização de 
cédulas falsas na 
cidade já chegavam 
à polícia havia algum 
tempo e, após investigação, o fla-
grante foi realizado.

A polícia trabalha agora para 
identificar a origem das notas de 
100 e 50 reais. Além de Cascavel, 

Condenado a 
14 anos por 
assassinato 
de mulher

Valdiney Correa Piccini foi condenado 
a 14 anos de prisão pela morte de 

Grinaura Alves Vasconcelos, 58 anos. 
O crime aconteceu no dia 5 de julho 

de 2016 na Rua Rio Pajeu, Bairro 
Brazmadeira, em Cascavel. 

Conforme a acusação, Valdiney 
invadiu a casa da mulher e atirou 
contra ela. O homem, que já cum-

pre pena por homicídio e tráfico de 
drogas na PEC (Penitenciária Esta-
dual de Cascavel), foi condenado 

por homicídio simples.
A família de Grinaura realizou uma mani-

festação antes do júri, pedindo justiça 
pela morte dela, e não ficou satisfeita 

com a condenação de 14 anos de prisão, 
pois esperava uma pena maior. 

Operação 
Independência 
Começa hoje e vai até domingo (8) a 
Operação Independência, realizada 
pela Polícia Rodoviária Estadual. Nas 
rodovias estaduais a fiscalização com 
radares continua.
Durante a operação, os policiais 
rodoviários acompanharão o fluxo de 
veículos e reforçarão a fiscalização 
em diversos trechos para inibir, além 
da embriaguez ao volante, outras ati-
tudes perigosas como a ultrapassa-
gem em local proibido e delitos que 
podem ocasionar acidentes fatais. 
As equipes farão bloqueios em locais 
pré-definidos, atividades rotineiras 
de verificação de documentação e de 
infrações de trânsito rodoviário.
As orientações para quem for pegar a 
estrada são: cuidados com a manu-
tenção do veículo, sempre portar 
os documentos do veículo e a CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação) e 
manter todos os impostos do veículo 
em dia. Além de respeitar as regras 
de trânsito e limite de velocidade. 
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) 
não fará operação, por conta de o 
feriado ser no sábado e o fluxo não 
deve sofrer grandes alterações. 

AS NOTAS chegaram pelos Correios ao endereço do detido 

POLÍCIA FEDERAL

PF investiga origem de notas falsas

prisões relacionadas a casos 
semelhantes já foram feitas em 
Londrina e Maringá. A possibilidade 
de se tratar de uma quadrilha não 
está descartada.  
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O Sensei Washington “Tyan” 
Donomai e seu filho André 
Nicolas Kenzo (foto), além do 
judoca Arthur Lorhan Caldeira, 
representarão a Associação 
Esportiva Juventus no Campeo-
nato Brasileiro de Judô Sub-
21, que será realizado neste fim 
de semana em Salvador (BA), 
polo do esporte do País. 
Nicolas (meio-médio, até 81 
kg) e Arthur (meio-pesado, até 
100 kg) se classificaram para 
a competição ao se sagrarem 
campeões paranaenses este ano.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel 34 18 11 1 6 40 37 3
2º Corinthians 33 16 10 3 3 43 33 10
3º C. Barbosa 33 17 10 3 4 48 32 16
4º Magnus 32 17 10 2 5 68 43 25
5º Tubarão 32 17 9 5 3 55 41 14
6º C. Mourão 31 17 9 4 4 48 34 14
7º Joinville 29 17 8 5 4 49 36 13
8º Pato Futsal 27 17 7 6 4 37 36 1
9º Assoeva 24 17 7 3 7 47 44 3
10º Atlântico 23 16 7 2 7 43 42 1
11º Foz Cataratas 22 17 7 1 9 43 41 2
12º Marreco 21 17 5 6 6 49 55 -6
13º Marechal 20 17 6 2 9 44 49 -5
14º Jaraguá 19 17 6 1 10 41 53 -12
15º Joaçaba 19 17 5 4 8 31 44 -13
16º Intelli 17 17 4 5 8 38 52 -14
17º Minas 14 17 4 2 11 33 44 -12
18º São José 12 17 3 3 11 30 50 -20
19º Blumenau 11 17 3 2 12 24 44 -20

LIGA FUTSAL

19ª RODADA (última)
     HOJE

20h15 Blumenau x Magnus
20h15 Joinville x Corinthians
20h15 Carlos Barbosa x Joaçaba
20h15 Marechal x Atlântico
20h15 Pato x Jaraguá
20h15 Minas x Foz Cataratas
20h15 C. Mourão x Marreco
20h15 Assoeva x Intelli
20h15 São José x Tubarão

Líder da Liga Nacional, com 34 
pontos, o Cascavel Futsal acom-
panhará de camarote a definição 
de seu adversário nas oitavas 
de final, nesta sexta-feira (6). A 
rodada final (19ª) da primeira fase 
será toda realizada hoje, com 18 
times entrando em quadra simul-
taneamente às 20h15, enquanto 
a Serpente folgará.

Já classificado à próxima fase, o 
time cascavelense ainda pode ser 
ultrapassado por cinco times e ter-
minar a fase classificatória na 6ª 
posição, o que implicará enfrentar 
o 11º colocado no mata-mata das 
oitavas de final.

Os duelos da próxima fase serão 
no cruzamento olímpico de acordo 
com a classificação da primeira 
fase, que apesar de ter a última 

Cascavel de olho nas
oitavas da Liga Futsal

rodada marcada para hoje, só será 
encerrada segunda-feira (9), com 
a partida atrasada da 17ª rodada 
entre Atlântico e Corinthians.

O Corinthians, aliás, é uma das 
equipes que pode ultrapassar a 
Serpente na classificação, já nesta 
sexta-feira. Vice-líder com 33 pon-
tos, o Alvinegro paulista desafia o 
Joinville (29), que busca pontos 
para terminar o mais perto possível 
do topo da tabela.

Quem também pode tomar a lide-
rança do Cascavel é o Carlos Bar-
bosa (33), o Magnus (32), o Tuba-
rão (32) e o Campo Mourão (31). O 
Carlos Barbosa recebe o Joaçaba; 
o Magnus, atual tricampeão do 
mundo, enfrenta fora de casa o já 
eliminado Blumenau; o Campo Mou-
rão faz duelo paranaense com o Mar-
reco; e o Tubarão visita o também já 
eliminado São José.

Das 16 vagas à próxima fase, 
apenas uma está em aberto. Ela 
está entre Intelli, que joga fora 
de casa por um empate com a 
Assoeva, e o Minas, que recebe o 
Foz Cataratas precisando vencer e 
ainda que a Intelli seja derrotada 
em Venâncio Aires (RS).

Após cinco dias e 149 jogos em quatro locais de 
disputas, a fase regional Amarela dos Jogos Escolares 
da Juventude chega ao fim nesta sexta-feira (6), em 
Cascavel, com a definição dos últimos campeões no 
basquete, futsal, handebol e vôlei. No total, mais de 
mil pessoas estiveram envolvidas diretamente na com-
petição organizada pelo COB (Comitê Olímpico do 
Brasil), sendo 844 apenas nas delegações dos oito 
estados participantes: Paraná, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Goiás e Minas Gerais. As disputas 
serão encerradas hoje pela manhã, com disputas no 
Ginásio Sérgio Mauro Festugatto (futsal masculino e 
feminino), no CIE Alice Martelli (futsal feminino) e 
nos ginásio do ITFR (basquete masculino e feminino) 
e da Unopar (basquete masculino). As partidas 
nesses locais serão às 8h15, às 9h30 e às 10h45. 
Ontem, o time (foto) de futsal masculino de 15 a 
17 anos do Colégio Estadual Félix de Almeida, de 
Itumbiara (GO), faturou o título da modalidade.

FÁBIO DONEGÁ

AE JUVENTUS
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 36 17 11 3 3 38 18 20
2º Santos 36 17 11 3 3 29 17 12
3º Corinthians 31 17 8 7 2 19 9 10
4º São Paulo 31 17 8 7 2 20 11 9
5º Palmeiras 30 16 8 6 2 24 13 11
6º Internacional 27 17 8 3 6 21 16 5
7º Atlético-MG 27 17 8 3 6 22 18 4
8º Bahia 27 17 7 6 4 19 15 4
9º Athletico-PR 25 17 8 1 8 24 17 7
10º Botafogo 23 17 7 2 8 16 18 -2
11º Grêmio 22 17 5 7 5 20 21 -1
12º Fortaleza 21 17 6 3 8 21 24 -3
13º Goiás 21 17 6 3 8 16 27 -11
14º Ceará 20 17 6 2 9 19 18 1
15º Vasco 20 17 5 5 7 16 23 -7
16º Cruzeiro 18 17 4 6 7 15 23 -8
17º Chapecoense 14 17 3 5 9 16 28 -12
18º Fluminense 12 16 3 3 10 19 26 -7
19º CSA 12 17 2 6 9 5 24 -19
20º Avaí 10 17 1 7 9 9 22 -13

SÉRIE A

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

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

18ª RODADA

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

SÉRIE B

TERÇA-FEIRA (3)
 Vila Nova 0x2 Vitória
 B. de Pelotas 1x0 Londrina
 Criciúma 0x0 Ponte Preta

         ONTEM
 CRB x Paraná

         HOJE
18h45 São Bento x Figueirense

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

           DOMINGO
11h Coritiba x Atlético-GO 

  
21ª RODADA

 

 A Série A do Campeonato Bra-
sileiro chega à sua penúltima rodada 
do primeiro turno neste fim de semana 
e os “numerologistas” de plantão já 
começam a entrar em ação. Uma 
das estatísticas mais aguardadas e 
que tem alta porcentagem de acerto, 
diz respeito ao título simbólico da pri-
meira metade da competição.

Desde a primeira edição com 
o formato atual, em 2003, doze 
vezes o campeão terminou o pri-
meiro turno na ponta. Foi assim 
com Cruzeiro (2003, 2013 e 2014), 
Santos (2004), Corinthians (2005, 
2011, 2015 e 2017), São Paulo 
(2006 e 2007), Fluminense (2010) 
e Palmeiras (2016). Essa conta só 
não fechou em 2008 (Grêmio virou o 
turno líder e São Paulo foi campeão), 
em 2009 (Internacional foi líder e Fla-
mengo campeão), em 2012 (Atlético-
-PR foi líder e Fluminense campeão) 
e 2018 (São Paulo foi líder e Pal-
meiras campeã).

Desta vez, Flamengo e Santos 
estão em busca da estatística. 
Apenas os dois podem faturar o 
título simbólico do turno. E ao que 
tudo indica, levarão essa disputa 
para a próxima rodada, a última do 
turno, pois não querem perder pon-
tos neste fim de semana.

Líder pelos critérios de desem-
pate, o Rubro-Negro carioca faz duelo 
de opostos com o lanterninha Avaí, 
às 17h deste sábado na Ressacada, 
em Florianópolis (SC). Apesar de visi-
tante, o Fla deverá atuar com grande 
parte da torcida a em seu favor.

Já o Peixe será mandante 
domingo à tarde, às 16h, contra o 
Athletico Paranaense, que vêm de 
jogo decisivo e desgastante com 
o Grêmio e deverá poupar alguns 
jogadores para a disputa do título 
da Copa do Brasil com o Interna-
cional, a partir de quarta-feira (11).

O detalhe é que no próximo fim de 
semana, na próxima rodada, a última 
do primeiro turno, a que definirá o 

campeão simbólico da primeira 
metade do Brasileirão, Flamengo e 
Santos farão um confronto direto, no 
dia 14 (sábado), no Maracanã.

Pelo título simbólico

FLAMENGUISTA Gabigol é o artilheiro do 
Brasileirão

FLA IMAGEM
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a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

 Pouco mais de dois meses 
depois de conquistar em casa a 
Copa América, a seleção brasi-
leira masculina de futebol terá 
como adversários dois times 
que disputaram a competição no 
Brasil, entre junho e julho, em 
amistosos nos Estados Unidos. 
O primeiro deles está marcado 
para as 21h30 desta sexta-feira 
(6), contra a Colômbia, no Hard 
Rock Stadium, estádio do Miami 
Dolphins, em Miami.

A novidade fica por conta de 
Neymar (foto), que não entra em 
campo desde o dia 5 de junho, 
quando jogou poucos minutos até 
machucar o tornozelo no amistoso 
contra o Catar, antes da Copa Amé-
rica. A lesão acabou ocasionando o 

PLACAR DE ONTEM
       SÉRIE B

 CRB ?x? Paraná

JOGAM HOJE

SÉRIE B
18h45 São Bento x Figueirense 

EUROCOPA
13h Chipre x Cazaquistão
13h Estonia x Bielorússia
15h45 Austria x Latvia
15h45 Alemanha x Holanda
15h45 San Marino x Bélgica
15h45 Escócia x Rússia
15h45 Eslováquia x Croácia
15h45 Eslovênia x Polônia
15h45 País de Gales x Azerbaijão Ederson, Daniel Alves, 

Thiago Silva, Marqui-
nhos, Alex Sandro; 
Casemiro, Arthur e Couti-
nho; Richarlison, Neymar 
e Firmino. Técnico: Tite

Ospina; Medina, Mina, 
Sánchez e Tesillo; Bar-
rios, Uribe e Cuadrado; 
Zapata, Muriel e Roger 
Martínez. Técnico: Car-
los Queiroz

Brasil x Colômbia – 6/9, às 21h30

Brasil x Colômbia
corte do atacante da competição.

O atacante do Paris Saint-Ger-
main vive momento de forte con-
testação por conta de sua postura 
extracampo. Dentro das quatro 
linhas, ele deve ser testado pelo 
técnico Tite em uma posição dife-
rente, atuando um mais centrali-
zado. O goleiro Alisson e os ata-
cantes Everton e Gabriel Jesus são 
as principais ausências. Com isso, 
Ederson será o goleiro e Richarli-
son será o camisa 9.

Na Colômbia, James Rodríguez 
e Falcão García, principais estrelas 
do país, ficaram de fora da convo-
cação. No entanto, exceto esses 
dois, é possível que a seleção cafe-
tera mantenha a base de escala-
ção que atuou na última Copa 
América. Na ocasião, o time, que 
foi o único com 100% de aprovei-
tamento na primeira fase (venceu 
Argentina, Paraguai e Catar), caiu 
para o Chile nas quartas de final ao 
empatar sem gols e ser derrotado 
nos pênaltis.

Depois da seleção colombiana, 
o Brasil enfrentará o Peru na ter-
ça-feira (10), em amistoso em Los 
Angeles (EUA). Os peruanos foram 
os adversários dos brasileiros na 
final da Copa América. 
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         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE
21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI
16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE
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