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Greve estadual tem início
logo na manhã desta terça

PÁGINA

06
Cascavel Futsal defende a
liderança da Ouro em Palmas

PÁGINA

14

Reajuste a servidores é
aprovado em 1a votação

AÍLTON SANTOS

Com plenário lotado, em 
sessão noturna que é novi-
dade da Mesa Diretora para 
incentivar a participação 
popular nas discussões 
legislativas, a Câmara de 
Vereadores aprovou ontem à 
noite o reajuste salarial dos 
funcionários públicos muni-
cipais, em 1ª votação. Mas 
as negociações continuam, 
pois falta a discussão de 
alguns reajustes com os 
sindicatos – dos servidores 
públicos e dos professores.

l Pág. 3



 Líder do Governo 
na Assembleia 
Legislativa, 

deputado Hussein 
Bakri (PSD), que 
afirmou que tem 

se mostrado aberto ao diálogo 
com o Fórum das Entidades 
Sindicais do Paraná desde o 
início do atual mandato. No 

entanto, encerrará as conver-
sas de se houver deflagração 
de greve nesta terça-feira (25) 

por parte dos servidores. 

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.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

‘‘Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte ‘‘

Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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concurso: 5383

36.672
10.194
76.007
86.276
41.620

JANEIRO

ABC/RN
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01 02 03 05 07 08 09 13 
14 17 18 19 20 24 25

concurso: 1964

08 09 17 22 24 34 35 
43 49 52 56 57 58 67 

75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

Quarta

  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

‘‘ Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte‘‘
Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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NubladoNubladoNublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)Cheia
16/07 - 18h39

Que imagem eu tenho de Deus?

Nublado

“A greve é o último instru-
mento que você usa. Não 

estamos com salários 
atrasados nem nada. O 

Governo ficou de fazer uma 
proposta até o fim do mês, e 
não está em pauta só o rea-

juste. Agora, se houver greve, 
zera toda a conversa, claro”

Nublado Nublado

Padre Ezequiel Dal Pozzo

Nublado

Que imagem você tem de Deus? É um Deus que ama ou que pune 
e castiga; é um Deus que dá liberdade ou um Deus arbitrário que tira 
nossa liberdade e decide o que acontece com nossa vida? Normalmente, 
as nossas imagens de Deus são moldadas pelas experiências de nossa 
infância. Elas são misturadas por muitas situações em que nós vamos 
vivendo em nossa casa, em nossos ambientes, na relação com as pessoas, 
com os pais, com os amigos. Nisso podemos encontrar na nossa relação 
com Deus, bloqueios que tivemos na nossa história de vida. É importante 
perceber isso para limpar a nossa relação com Deus, de sombras e trau-
mas que vivemos em nossas experiências. 

Não basta retomar as imagens de Deus que nós encontramos na 
bíblia, porque ali também nós vamos ver as imagens da bíblia a partir 
dos óculos da nossa vida e isso vai falsificar e poluir a imagem do Deus 
verdadeiro. Quem é duro demais consigo mesmo, por exemplo, também 
projetará em Deus essa dureza. Quem não se perdoa, terá dificuldades de 
ver Deus como perdão; quem julga muito, verá Deus como um justiceiro 
arbitrário; quem não concede nada a si mesmo, verá Deus assim, como 
alguém que não lhe favorece a vida; quem foi muito mimado pelos pais, 
vai ver a Deus como alguém que lhe tira todas as dificuldades e usará a 
Deus a serviço próprio, como usou seus pais. 

A poluição maior para a imagem de Deus acontece pela ideologia. Por 
exemplo, quando não tenho coragem e persistência para enfrentar os proble-
mas da vida, chamo isso de cruz. E mais: digo que é Deus que me deu essa 
cruz. Essa é uma grande mentira e uma falsificação da vida e de Deus. Ao 
invés de perceber que os conflitos precisam ser enfrentados por mim, atribuo 
a Deus algo que ele não fez. Por isso, algumas ideias religiosas que alimenta-
mos, podem mais destruir do que construir. Ao invés de enfrentar a vida com 
honestidade, a pessoa diz: “Deus me deu essa cruz e preciso carregá-la em 
nome de Jesus”. De uma ideia aparentemente piedosa, quando refletida, passa 
a ser uma blasfêmia e uma mentira, pois Deus nunca deu e não dá cruzes 
para ninguém.  E muitos pregadores da Bíblia a reforçam. 

Essa forma de ver me impedira de encarar o verdadeiro problema, que 
eu preciso encarar, e não pensar em estar cumprindo a vontade de Deus, 
carregando a cruz que Ele me deu. A imagem de Deus precisa, portanto, 
ser purificada por Jesus, que nos mostrou a misericórdia, o amor do Pai. 
E o amor não deixa ninguém mole demais com a vida e nem rígido, duro 
consigo e com os outros. O amor dá a justa medida a vida, por isso, Deus 
só sabe, só quer e só pode amar.



03POLÍTICACASCAVEL, 25 DE JUNHO DE 2019

n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Mãos na bilhetagem
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) deu o primeiro passo para 

retomar a bilhetagem eletrônica de Cascavel: encaminhou 
projeto de lei autorizando o Executivo municipal a regulamentar a 

concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros. 
Passa à prefeitura a competência de gerenciamento, controle, 
fiscalização, emissão de normas e regulamentos, aplicação de 

penalidades e demais atos pertinentes a concessão do referido 
serviços público.

Revirando as leis
Corajosa a atitude do vereador Mauro Seibert (PP) de revirar as 

leis municipais vem dando trabalho para a equipe designada. 
Mais de 700 textos defasados foram analisados um a um e agora 

quem assume a missão será o procurador Jurídico da Prefeitura, 
Luciano Braga Côrtes. A Comissão Especial de Revisão das Leis 

apontou as leis inconstitucionais por meio de Adins (Ações Diretas por 
Inconstitucionalidade) pelo Tribunal de Justiça e pediu que o procurador 
se manifeste sobre o que é considerado inútil – que perdeu eficácia 

ao longo do tempo. Vai dar trabalho para a equipe do Paço!

Fim do contrato
O contrato com as empresas 
que administram o serviço 
encerra em 31 dezembro 
2021. A proposta de alteração 
não prolonga a concessão  
- a licitação atual já foi 
prorrogada por dez anos, 
por isso, está legalmente 
impedida. “Fizeram alteração 
na comercialização [na 
gestão do ex-prefeito, Edgar 
Bueno]. Com isso, a receita 
da bilhetagem passou as 
empresas, que criaram 
um consórcio – a Vale Sim. 
Estamos corrigindo isso, 
voltando ao município a 
responsabilidade. Assim, 
teremos controle da receita 
do que é computado. 
Queremos corrigir essa 
distorção”, afirma Paranhos.

Presidente do PDT 
O comando do PDT em 
Cascavel foi repassado 
oficialmente pelo Tribunal 
Superior Eleitoral ao 
policial federal, deputado 
estadual, Márcio Pacheco. A 
certidão da composição tem 
Pacheco como presidente, o 
empresário Sady Bodanese 
como vice-presidente. As 
divergências sobre o cargo 
surgiram devido um dos 
maiores desafetos de Pacheco 
que estava na mesma 
legenda: Edgar Bueno.

Licenças compradas 
pelo Executivo
O vereador Roberto Parra (MDB) 
dialogava há semanas com o 
prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) sobre o pagamento de 
horas extras existentes no banco 
em forma de indenização e 
licenças prêmios aos servidores 
da Saúde. Hoje haverá um 
ato público com o secretário, 
Thiago Stefanello, às 10h, no 
auditório da Secretaria de 
Saúde, autorizando os depósitos 
– somados eles representam  
R$ 1 milhão. Única questão é 
saber de onde virá o dinheiro – 
visto a situação financeira  
da prefeitura.

Pânico aos 
agricultores
Partiu do deputado estadual 
eleito por Cascavel, coronel 
Washington Lee Abe (PSL), a 
proposta de garantir o direito 
ao “Botão do Pânico” aos 
agricultores paranaenses.  O 
equipamento já tem validade 
no Paraná as mulheres vítimas 
de violência – há quatro anos 
– e aos idosos desde este ano. 
Agora, a proposta é que os 
agricultores em risco eminente 
também possam usar um 
aplicativo para solicitar  
presença da polícia em caso  
de emergência. 

Negociações continuam
após aprovação de reajuste

Paranhos ressalta direito
Do outro lado da Câmara, no Paço, o prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) assinava projetos e autorizações enquanto a 
sessão era realizada. Ele defendeu o reajuste aos servidores 
– considerado por ele um direito consolidado que valoriza o 
funcionalismo. Paranhos afirma que há um diálogo saudável 
entre o Executivo municipal com as categorias. “Quero des-
tacar a maturidade dos sindicatos. A pauta de reivindicação 
era maior, no entanto, houve compreensão sobre a situação 
econômica. Parece pouco, mas esse reajuste terá impacto de 
R$ 22 milhões – dinheiro este que passa a circular e faz girar a 
nossa economia”, diz o prefeito.

Os vereadores apro-
varam ontem o reajuste 
salarial dos funcionários 
públicos de Cascavel na 
sessão noturna realizada 
pela Câmara, com plená-
rio lotado. A alteração de 
horário é uma medida da 
atual Mesa Diretora para 
incentivar a par ticipação 
popular nas discussões 
legislativas e deve ser repe-
tida semestralmente. 

Os servidores receberão 
a inflação de 5,07% dividida 
em quatro parcelas. Em 
assembleias, os servidores 
aceitaram o pagamento de 
três parcelas de 1,26% nos 
meses de junho, setembro 
e outubro, respectivamente, 
e uma de 1,29% em dezem-
bro. Os cargos em comis-
são e agentes políticos 
ficarão fora do benefício. O 
impacto financeiro estimado 
será de R$ 7.141.648,74 
neste ano e até 2021  
R$ 21.755.967,35.

A aprovação teve longo 
discurso – os oposicionis-
tas criticaram o Executivo 
municipal devido prorrogar 
mais uma vez o pagamento 
do piso nacional a todos os 
professores. “Continuamos 
pagando abono salarial aos 
professores. Tivemos pro-
messa para acabar com 
isso e até agora nada. 
Temos ações tramitando na 
Justiça enquanto não pagar-
mos o piso essas ações 
continuarão e essa conta 

sairá muito mais cara”, 
afirma o vereador Fernando 
Hallberg (PDT). São 190 pro-
fessores que recebem abono 
para complementar o salário. 

Na defensiva, a base 
trouxe o reajuste como algo 
importante – ainda mais em 
um momento de crise eco-
nômica nacional. “O servi-
dor será tratado com todo 
zelo que merece. É mais um 
passo importante de quem 
está gerindo as contas 
públicas”, diz Romulo Quin-
tino (PSC), líder de governo.

O reajuste não põe um 
ponto final as discussões 
com os sindicatos – dos 
servidores públicos e dos 
professores. O auxílio ali-
mentação a ser vidores 
que ganham até R$ 2,8 
mil será reivindicado – tem 
direito ao benefício quem 
recebe até R$ 2,4 mil. 
Uma nova reunião está 
marcada para 10 de julho 
com a Secretaria de Plane-
jamento e Gestão. A cobrança 
é que o auxílio também seja 
reajustado, passando de R$ 
216 para R$ 300. Já os pro-
fessores aguardam reuniões 
em setembro para discutir 
outros itens da pauta – prin-
cipalmente os 2,7% que 
faltam no piso nacional aos 
profissionais do magistério. 
O piso fixado hoje está em  
R$ 2.557,70. O abono é exten-
sivo aos professores temporários. 
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Terminais carecem 
de acessibilidade 
Fiscais do Crea-PR (Conselho 

Regional de Engenharia e Agrono-
mia do Paraná) verificaram na tarde 
de ontem as condições de acessibili-
dade nos Terminais Urbanos de Trans-
porte de Cascavel. Diversos aponta-
mentos foram feitos pelos fiscais.

“Algumas rampas estão fora da 
norma que estabelece que elas 
devam ter no máximo 8.33% de ele-
vação. Algumas torneiras também 
não atendem à norma para cadei-
rantes, assim como a sonorização, 
sinalização em braile e o entorno 
dos terminais, que também estão 
em desacordo”, explica o gerente 
regional do Crea-PR, Geraldo Canci.

As dificuldades apontadas são 
vividas na prática pelo deficiente 
visual e coordenador da Comissão 
Permanente de Acessibilidade, 
Josué dos Santos. Ele conta que 
utiliza o transporte coletivo todos 
os dias e que passa pelos termi-
nais Oeste e Nordeste.

Para ele, os problemas são 
vários. “Falta piso tátil que nos 
direcione para as placas com os 
nomes das linhas e quando pas-
samos pela rampa de acesso tam-
bém não tem piso tátil, não tem 
leitura em braile nas placas e há as 
bancas de ambulantes, que atrapa-
lham na mobilidade”, afirma Josué. 

Outra dificuldade citada por 
Josué é a falta de padronização do 
piso tátil do lado de fora dos terminais, 
facilmente confundidos com o paver, 
material utilizado na construção das 
calçadas. “O material não oferece 
confiabilidade porque não tem como 
diferenciar. O bloco da linha é menor 
do que o padrão”, explica Josué.

POSICIONE o leitor 
de QR Code do seu 
celular e acompanhe 
como foi a fiscalização

Cadeirante
Já para o cadeirante Leandro Nasci-
mento, o maior problema está nos 
banheiros. “No terminal Oeste a 
porta abre para dentro e eu tenho 
que empurrar com a cadeira para 
conseguir entrar. Esses dias eu 
precisei pedir ajuda para sair do 
banheiro, porque não conseguia 
abrir a porta”, conta. 
O terminal com mais irregulari-
dades apontadas pelos fiscais do 
Crea-PR foi o Sul, o único que não 
recebeu melhorias ou reformas 
recentemente. 

Adequações
Os fiscais do Crea-PR também levaram em conta as condições oferecidas à pes-

soas com mobilidade reduzida, como obesos e gestantes, que também precisam 
de inclusão e independência para se locomover. 

Durante a fiscalização, os pontos apontados foram fotografados e farão parte 
de um relatório que será entregue à Prefeitura com a intenção de conseguir as 

melhorias sugeridas. “Esperamos que a resposta venha rápida e que o Município 
se manifeste com as obras de melhorias”, afirma o gerente regional do Crea-PR, 
Geraldo Canci. O Instituto de Planejamento de Cascavel informou que deve se 

posicionar sobre as questões apontadas somente após receber o relatório. 

Atenção para os setores que 
aderem hoje à Greve Geral, que 
visa cobrar o governador Ratinho 
Júnior sobre o pagamento da repo-
sição salarial dos servidores esta-
duais: Em Cascavel os colégios 
estaduais estão sem aula e às 9h 
os professores se concentrarão 

em frente à sede da APP-Sindicato 
para organizar as manifestações. 
De acordo com a professora e 
secretária geral da assiciação, 
Mar ta Soligo, a categoria está 
otimista. “A adesão deverá ultra-
passar os 70%”.  Ainda de acordo 
com a APP-Sindicato, entidades 

da Polícia Civil (Sindipol, Adepol, 
Sinclapol, Sindespol), Sindars-
pen (Agentes Penitenciários), 
SindiSaude (Trabalhadores da 
Saúde) e Polícia Militar tam-
bém deve aderir à greve, mas 
não de forma total, a fim de evi-
tar prejuízos à população.  

 Greve Geral: confira setores que param

Para acessar o vídeo 
de Leandro, cadei-
rante com dificuldade 
de locomoção posi-
cione o leitor de QR 
Code do seu celular



07LOCALCASCAVEL, 25 DE JUNHO DE 2019

Um muro prestes a cair, esco-
rado apenas por uma estaca, 
preocupa quem passa pela Rua 
Carlos Bartolomeu Cancelli, no 
Bairro Cancelli em Cascavel. A 
estrutura faz parte da constru-
ção de um prédio e de acordo 
com o técnico que acompanha 
e fiscaliza a obra, Anderson 
Rodrigues, a demolição e 
reconstrução do muro está nos 
planos da imobiliária responsável 
pela obra e deve ser realizada 
ainda esta semana. O desmoro-
namento teria acontecido após 
um deslizamento na estrutura 
causado pela chuva.

A ser vidora da GM (Guarda 
Municipal) que teria levado até os 
vereadores da Comissão de Segu-
rança Pública e Trânsito da Câmara 
de Cascavel denúncias sobre a 
conduta do guarda que integrava 
a Patrulha Maria da Penha foi reti-
rada do cargo de inspetora que 
ocupava na GM.

“É uma punição para a mulher 
que fez a maior denúncia da 
história da Guarda. Isso é um 
absurdo, o prefeito prega con-
tra a corrupção, mas pune quem 
denuncia, ele fala uma coisa e 
tem feito outra”, afirma o verea-
dor Fernando Hallberg (PDT), que 
faz parte da Comissão. 

Já a Prefeitura afirma que a exo-
neração é consequência normal, 
pois a nomeação ocorreu na época 
em que a servidora assumiu ativi-
dades na Patrulha Maria da Penha. 

“Estamos indo na contramão 
do que está acontecendo no Bra-
sil inteiro. Temos um discurso 

Patrulha Maria da Penha:
denunciante perde o cargo

demagógico de prefeitura da trans-
parência quando na verdade esta-
mos punindo uma pessoa que faz 
uma denúncia dessa gravidade”, 
ressalta Hallberg, que cita ainda 
a lei municipal aprovada na última 
semana que prevê a prescrição 
na esfera administrativa em dois 

anos, contados da data da infra-
ção, quando o caso for passível de 
multa ou suspensão disciplinar.

“Na prát ica, a le i  d iz o 
seguinte: se você cometer um 
delito hoje e ninguém descobrir, 
em dois anos o ato não pode ser 
mais punido”, complementa. 

As denúncias 
A servidora denunciou o assédio do colega tanto a mulheres víti-

mas de violência e atendidas pela Patrulha quanto a colegas de traba-
lho. As denúncias foram apuradas pelos vereadores e encaminhadas 

tanto ao Ministério Público quando à Polícia Civil. 
De acordo com o que foi apurado pelos vereadores à época, o 

guarda aproveitava a situação de vulnerabilidade das mulheres e o 
acesso a elas – por meio de celular e/ou presencial durante as rondas – 
para se aproximar. Não há registro de violência nem estupro. As relações 
teriam sido consentidas. Os vereadores disseram ainda que há suspeitas 
de que colegas de trabalho e o próprio diretor da Guarda Municipal teriam 
sido coniventes com a situação, já que sabiam e não denunciaram. O ser-
vidor foi afastado das funções e um processo administrativo para apurar 
o caso ainda está em tramitação, de acordo com a prefeitura.  As denún-
cias são investigadas pela Delegacia da Mulher e informações sobre o 

número de denúncias apuradas não foi repassado. 

AÍLTON SANTOS
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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

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, 25 DE JUNHO DE 2019

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

l SBT

l RECORD

l REDE GLOBO

apresenta

Teatro Coliseu - Centro Cultural Gilberto Mayer

ELENCO: Harold Torres
                 Cleiton Costa

TEXTO/DIREÇÃO: Jair Pereira
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28 e 29 de Junho/2019 - 20 horas 

Produção Sonora: Jorge Gomes
(Locuções de Abertura Valdecir do Prado)
(Apresentador Italiano: Luciano Biaggi)
(Reporter - Rádio RC: Jean Pereto

email: executivaciadeteatro@gmail.com   facebook.com/executivaciadeteatro   Cleiton Costa / (45) 99101-2892
PRODUÇÃO

ÓRFÃOS DA TERRA 
Almeidinha e Tomás desconfiam 

do suposto escritório comercial que 
encontram no local do cassino. Paul 
ameaça Camila. Davi se declara para 
Cibele. Jamil e Laila fazem as pazes. 
Paul deixa Camila sozinha em uma 
estrada deserta, a fim de dar um susto 
nela. Dalila exige que Paul resolva o pro-
blema criado por Camila. Santinha acorda 
com Fauze. Miguel garante a Camila que 
não vai mais jogar. Paul instrui Robson a 
coagir Miguel e lhe cobrar o empréstimo. 
Martin surpreende Bruno e Marie. Latifa 
avisa Ester sobre a vinda de seu irmão 
para o Brasil. Rania se preocupa com 
Miguel. Robson e seus capangas perse-
guem Miguel, e Cibele percebe. 

VERÃO 90
Jerônimo conta a Murilo sobre seu 

plano e pede ajuda ao jornalista. João 
vai para Saquarema cobrir os bastido-
res de um campeonato de surfe. Quin-
zão lembra ao filho todas as maldades 
de Mercedes. Manu pede ajuda a Kika 
para fazer uma surpresa para João. 
Lidiane decide fazer uma cirurgia plás-
tica. Murilo divulga em seu programa a 
chegada ao Brasil de Andreas Moratti. 
Mercedes encontra com Lidiane no 
salão de beleza. Vanessa ganha um 
anel de Quinzinho. Quinzão apresenta 
Lidiane como sua namorada e revolta 
de Mercedes. Vanessa procura Jerô-
nimo. Galdino/Andreas surpreende a 
todos com um alto lance no leilão.

A DONA DO PEDAÇO
Gladys tenta humilhar Maria da 

Paz. Márcio aparece e Kim expulsa 
Chiclete de seu flat. Maria da Paz 
comete várias gafes durante o jantar. 
Eusébio se recusa a fazer um acordo 
com a família de seu pai. Maria da 
Paz insiste para que Britney conte a 
verdade sobre ela para Abel. Jô pede 
que Régis roube dinheiro da fábrica de 
bolos. Jô se insinua para Téo. Linda 
decide oferecer um jantar para Maria 
da Paz e Régis. Chiclete fica animado 
quando Vivi aceita sair com ele, Téo, 
Jô e Kim. Sabrina se recusa a sair com 
Otávio. Fabiana apresenta Rock para 
Agno. Chiclete tenta atirar em Kim, que 
é salva por Márcio. Vivi sai apressada 
do bar e encontra Chiclete, que a leva 
para um motel.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Mirela diz aos pais que sente ver-

gonha deles. Hugo e Eric pressionam 
Luigi para ele conseguir informações 

Em “Malhação”, Rita leva Mari para falar com Madureira. Lígia conversa com 
Regina sobre Rita. Mari avisa Graveto que vai dar o filho deles para adoção. Carla 

e Rita tentam convencer Mari a desistir de abrir mão de seu filho. Rita cuida do 
filho de Mari. Marco se desculpa com Cléber. Mari compra uma passagem para 

fora do Rio de Janeiro. Madureira usa o namoro de Anjinha e Cléber para provocar 
Marco. Regina pede a separação para Max. Carla e Thiago concluem que Mari 

deixou o filho para Rita criar. 

Mari deixa filho para Rita criar

sobre o jogo com seus pais. Pendle-
ton propõe a Ruth que implemente 
inovações tecnológicas na escola, e 
a diretora fica receosa com as mudan-
ças. Poliana explica o jogo do contente 
a Lindomar. Durval pede que Fernanda 
divida as despesas de casa com ele. 
Helô e Luisa decidem conversar com 
Ruth sobre os avanços na escola. 
Waldisney desconfia que Roger tenha 
pedido para Nadine invadir o computa-
dor de Sergio.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
As crianças buscam Felipe através 

do GPS do celular. Eles contam para 
Isabela o que descobriram. Enquanto 
isso, Manuela fica triste e diz: “O 
menino que eu gosto, gosta de outra 
garota”. Isabela diz aos cúmplices que 
Ofélio terá que fingir ser um homem 
ruim para se aliar à Regina e assim ter 
livre acesso a tudo. Rebeca volta para 
a cidade. Dóris, Mateus e Téo nadam 
e brincam no lago do haras. Sabrina vê 
e avisa Omar, que vai até o local dizer 
que eles só podem frequentar o haras 
de seu pai se pagarem uma taxa de 
20 reais por atividade. Lola pede para 
Isabela fazer uma transformação nela 
com maquiagem.

TOPÍSSIMA
A mãe de Jandira recebe uma 

notícia triste sobre uma tia e avisa que 
precisará viajar. Rafael manda Vitor 
ficar longe de Gabriela. Sophia pede 
para falar com Gabriela e Edison. Pedro 
se irrita com Dagoberto ao saber que 
seu filho, Sem Noção, está ajudando 
Graça na investigação sobre o tráfico. 
Paulo Roberto fica tenso ao saber do 
pedido de sua sobrinha. Sophia recebe 
Edison e avisa que quer lhe apresentar 
à Gabriela. O rapaz se desespera.

JEZABEL 
Hannibal manda vasculhar tudo. 

Elias caminhando em silêncio, pesa-
roso, abatido. O servo diz à Jezabel 
que Elias não estava lá. Barzilai diz que 
chegou primeiro e avisou que ele mor-
reria. Jezabel diz que ele alertou Elias 
para fugir. Acabe (mente) e diz que foi 
a pedido dele que fez isso. Jezabel ful-
mina Acabe com o olhar. Jezabel explo-
dindo de raiva, mas contida. Hannibal 
chega e diz que não encontrou Elias. 
Jezabel chateada, olhando para fora de 
sua janela. Ela avista Tadeu ao longe 
com uma lamparina, saindo da casa. 
Jezabel vai ao seu encontro. Tadeu per-
gunta o que aconteceu naquela noite. 
Jezabel se aproxima de Tadeu. Eles 
se encaram por um tempo até que se 
beijam calorosamente. 
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Não comece as coisas sem ter a certeza de 
que vai ser capaz de terminá-las! A influência 
de Mercúrio vai levá-lo a procurar um pouco de 
paz para limpar sua mente e isso vai aliviar a 
irritação que você sente por dentro.

Você vai ter alguns momentos muito bons hoje. 
Um elemento de felicidade está entrando em 
sua vida. Sua paz interior vai lhe dar mais 
autoconfiança e vitalidade em longo prazo. O 
restante será ainda melhor para você.

Suas dúvidas atuais estão absolutamente bem 
fundamentadas. Seria uma boa ideia mergu-
lhar em algo que você realmente gosta. Isto 
lhe daria o relaxamento que você precisa para 
se sentir melhor sobre as coisas.

Você vai se concentrar em suas estratégias 
e ações para atingir seus objetivos. É hora 
de voltar à pista. Você vai ficar em excelente 
forma se passar mais tempo falando com as 
pessoas próximas a você, sem ser evasivo.

Você vai conseguir evitar as dificuldades 
de hoje exibindo seus valores. Coloque 
aventuras do dia de lado para que você 
possa relaxar corretamente e desfrutar de 
ficar em casa.

Você terá um longo caminho a percorrer para encon-
trar um ponto comum de acordo com pessoas pró-
ximas a você a respeito de seus planos. Apesar de 
sua tendência a pensar muito, você vai manter a sua 
compostura, tome ar fresco, literal e figurativamente.

Você sentirá um toque mais leve e será mais firme 
em suas relações com os outros. Seu otimismo per-
mite que você encontre seu caminho. Tenha cuidado 
com como você gerencia seus recursos e canalize 
sua energia em sua comunicação com os outros.

Sua atitude faz com que você seja mais teimoso, mas 
isto está lhe trazendo boa sorte em questões financei-
ras. A mudança de ares ou, no mínimo, uma mudança 
de atividade recreativa viria no momento certo para lhe 
dar essa fuga, que será uma necessidade.

As coisas vão ficar muito agitadas com as pes-
soas ao seu redor e você vai ser bombardeado 
com todos os tipos de solicitações. Não diga 
sim a todas. Sua energia vai voltar para iniciar 
um projeto, o que significa muito para você.

Você oscila entre melancolia geral e alegria 
de viver, para o bem ou para o mal. Olhe 
para o futuro! Você se sentirá em boa forma 
e inquieto. Fazer exercício seria ideal para 
fortalecer as defesas do seu corpo.

Você está pronto para fazer as pazes com as 
pessoas certas. Você estará em boa compa-
nhia para a autorrealização. Tenha cuidado 
antes de mergulhar na atividade física. Você 
poderia se ferir.

Você está em um estado de espírito brinca-
lhão e mais relaxado e seu otimismo é muito 
oportuno. Você está em boa forma e poderá se 
aproveitar disso de maneira prática. Você terá 
que parar antes de ficar totalmente desgastado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 42

Peça da
arma para
abafar ruí-
do do tiro

Tratamento
(?), serviço
de salões
de beleza

Comenta-
rista de

futebol da
TV Globo

Elemento
vertical de
uma cons-

trução

Extensão
de sites
sem fins

lucrativos

Pedra com
inscrição,
no Egito
Antigo

Estabele-
cimento 

de Ensino
Médio

"(?) o
Homem",

frase
bíblica

Peixe de
aquários

com cores
vibrantes

Profissio-
nal como
Rubem
Braga

Obtido
com esfor-
ço (fig.)

Aditivo do
sal caseiro
(símbolo)

Formato
do rodo 

do crupiê

(?)
circense:
trapezista

Unidade
de Pronto 
Atendi-
mento

Ainda, em
espanhol

Evento
esportivo
no Peru
(2019)

Galileu
Galilei, 

astrônomo
italiano 

Nenúfar
(Bot.)

Brincadeira
baseada

em frases
de difícil

pronúncia

Ponta
aguda 
Felino

selvagem 

País que lutou contra o
Brasil, Argentina e
Uruguai, de 1864 a

1870

"O Nome
da (?)",

romance
de Umber-

to Eco

Símbolo 
do Abso-
lutismo

De novo, 
em inglês
Base da
molécula

Riqueza
animal da
Amazônia

Etapa da
viagem
Ancião;
velho

Aqui, em
francês
Veículo 
da neve

Semelhante
Sensação comum 
após intensa ativi-

dade física

Verdadeiro,
em inglês

Costas
Empresa que faz uso

 da propaganda

Juízo que julga o re-
curso inicial de uma

decisão

PreceptorCamada
oceânica
explorada 

por petrolíferas

Tipo de fio
 de seda

Alusão
comum em

redes
sociais

A letra da
cedilha

Expressa
surpresa

TCTS
CASAGRANDE

RALIPUNORG
NLICEUSU

ESTELANEON
FAUNAICID

ÇCRONISTA
OSODIIDAREI

MAGAINNN
SUADORETROS
ESTREPEOT

COARTISTA
PUMAEAAUN

LOTUSPC
APARAGUAI

TRAVALINGUA

3/aún — ici — pan. 4/true. 5/again — liceu. 6/estela.
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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
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cor de
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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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Baleado no Interlagos cumpre  
pena por homicídio

Valderi Aparecido Pereira, 28 anos, que foi atingido por diversos 
disparos de arma de fogo na noite de domingo (23), no Bairro Inter-
lagos, faz uso de tornozeleira eletrônica e cumpre pena por homi-
cídio, de acordo com a Polícia Civil. Ele continua internado no HU 
(Hospital Universitário), mas de acordo com pessoas próximas à 

família já está fora de perigo. De acordo com a Delegacia de Homi-
cídios, que investiga o caso, até o momento ninguém foi preso. 

Uma tentativa de feminicídio 
foi registrada ontem em Cascavel, 
no Bairro Santa Felicidade. Carol 
Gabriele Sarturi, de 25 anos, foi 
esfaqueada na rua pelo ex-com-
panheiro, segundo testemunhas, 
porque não aceitava o fim do 
relacionamento.

Carol teve ferimentos graves 
em diversas partes do corpo, foi 
entubada ainda no local e levada 
em estado grave ao HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel. 

A Polícia Militar realizou buscar 
na região para localizar o suspeito, 
mas até o momento ninguém foi 
preso. Informações sobre o para-
deiro do agressor podem ser repas-
sadas de forma anônima pelos 
telefones 190 ou 197.

Menor assumiu 
homicídio para  
proteger irmão

A Delegacia de Homicídios continua 
investigando o assassinato da gestante 

Laís Jhenifer Marcelino, de 20 anos, 
morta dentro da casa onde morava no 
Bairro Melissa, na última quarta-feira 

(19). Dois suspeitos do crime e vizinhos 
da jovem foram presos em flagrante 

ainda no dia do crime.
“Dois irmãos foram detidos ainda na 

data do crime. Um deles de 34 anos e 
outro de 17. O de 34 nega participação 
no crime, enquanto o menor confessou 
ser o autor. Mas nós acreditamos que 

ele esteja assumindo o crime praticado 
pelo irmão, já que as leis para menores 
são bem diferentes” explica a Delegada 

da DH, Raisa Vargas.
Ainda existem testemunhas a serem 

ouvidas sobre o caso e os dois suspeitos 
permanecem à disposição da Justiça. A 

arma do crime, possivelmente um revól-
ver calibre 38, ainda não foi localizado. 
Laís estava grávida de três meses e foi 

atingida por três disparos. Ela chegou a 
ser socorrida, mas morreu na ambulân-
cia. O motivo do crime seria um desen-

tendimento por conta de som alto. 

Tentativa de feminicídio

POSICIONE 
o leitor de QR 
Code do seu 
celular para 
ver a cobertura 
do fato

COM ferimentos graves a jovem foi entubada 
ainda no local e levada ao HU 

AÍLTON SANTOS
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Cascavel Futsal 
em Palmas
Em ótima fase na Liga Nacio-
nal, com cinco vitórias con-
secutivas e a sexta colocação 
na tabela de classificação, o 
Cascavel Futsal “vira a chave” 
para a Série Ouro do Paranaense, 
competição pela qual desafia 
o Palmas nesta terça-feira, às 
20h30, em busca de se manter 
na liderança, em jogo válido pela 
abertura do returno, no Ginásio 
Monsenhor Engelberto.
A Serpente está no topo da tábua 
de posições do Estadual com 30 
pontos em 13 jogos realizados, 
seguida de perto pelo Foz Cata-
ratas, vice-líder com 29 pontos e 
uma partida a menos.
Já o Palmas tenta frear a 
empolgação cascavelense 
para seguir firme no objetivo de 
avançar à próxima fase. Com 10 
pontos em 13 jogos, a equipe do 
sudoeste está na décima coloca-
ção, e precisa de uma vitória para 
se manter entre os classificados 
aos playoffs. 

Cascavel fechou em 3° lugar 
geral a participação na 8ª edição 
dos Parajaps (Jogos Paradesporti-
vos do Paraná), encerrada no fim 
de semana em Londrina. 

A 3ª colocação teve como desta-
que o título do paraciclismo mascu-
lino. Além da conquista do segundo 
lugar no atletismo feminino, no han-
debol DI, no parataekwondo mascu-
lino e xadrez masculino, e do terceiro 
lugar no atletismo masculino, no 
goalball feminino e no handebol em 
cadeira de rodas masculino. 

Paradesporto no top 3

A equipe da Vidraçaria EB (foto) tratou de manter em casa o troféu de campeão do 2º Campeonato Paranaense 
de Futebol 7, realizado no fim de semana em Cascavel. Vice-campeão em 2018, o Kones, de Londrina, novamente 
terminou em segundo lugar. No feminino, que teve a primeira edição este ano, as londrinenses do Colégio 
Estadual Tsuru Oguido venceram o Sol Nascente, de Capanema. No total, a competição reuniu 26 equipes 
de Cascavel, Londrina, Curitiba, Capanema, Toledo, Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu. 

FÁBIO DONEGÁ
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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

PARAJAPS 2019
1º Curitiba ...................165
2º Maringá ...................157
3º Cascavel .............. 98
4º Londrina ..................96
5º Toledo .....................44
6º F. Beltrão .................43
7º Pinhais ....................32
8º S. Campos ...............27
9º Foz do Iguaçu ...........27
10º Colombo ..................21

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

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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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.
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CASCAVEL, 25 DE JUNHO DE 2019

1- MARCOS ROBERTO DA SILVA PRESTES E LUCIANY CAPITANI
2- LEOMAR CRUZ E SHIRLEY DE OLIVEIRA
3- PATRICK DE OLIVEIRA E DENISE MARCIANO ALVES
4- JUAREZ NUNES DE OLIVEIRA E ROSANA PINHEIRO DA SILVA
5- EDER SILAS DOS SANTOS E SARA LÚCIA CARDOSO SILVA
6- WESLEY VOICHICOVSKI HARTKOPF E ALINE APARECIDA DE MOURA
7- CELIO ROBERTO TANZI E IONE PEREIRA DE AZEVEDO
8- PABLO MURILLO SOUZA E CRISTIANE BROCA DA SILVA
9- RICARDO NUNES BONATO E JESSICA SANTANA DA SILVA
10- HELTON EDUARDO MACHADO E SARA CAROLINE SEIBERT MARCELINO
11- CAUE DIAS MUNHOZ E VITORIA APARECIDA CERESOLI
12- ROGERIO DE ARAUJO TELLES E JOZIELEY ELOIZA FERNANDES DE ARAUJO
13- EDI NELSON ANDRÉ E CRISTIANE DE JESUS SILVA
14- VANDERLEI CUSTÓDIO MATOZO E ANA ROSA DE ABREU

Cianorte nas 
oitavas da Série D

Pela Série D do Campeonato 
Brasileiro, o Cianorte recebeu a 

Ferroviária e carimbou o passaporte 
as oitavas de final. Depois do 0 a 

0 persistir mais uma vez no placar, 
a decisão foi para os pênaltis, e 
o Leão do Vale venceu por 4 a 
3. Agora a equipe paranaense 

enfrentará o Caxias. A partida de 
ida será com mando dos gaúchos, 

enquanto a volta será em Cianorte.

Kickboxing no Sul-Americano
ARQUIVO ATLETAS

Sete atletas de Cascavel que 
fazem par te da seleção para-
naense de kickboxing garantiram 
medalhas no Campeonato Brasi-
leiro da modalidade, realizado no 
fim de semana em Sorocaba (SP), 
e ajudaram o Paraná a conquistar 
a 3ª colocação geral.

Da equipe Diamond’s Fight Team 
(foto), Maria Heloisa Belanson faturou 
medalhas de ouro em duas catego-
rias: Point Fight e Light Contact. Natan 
Alves também subiu duas vezes ao 
lugar mais alto do pódio, na categorias 
Point Fight e Light Contact. Já Natália 
Pereira foi duas vezes prata, no Kick 
Light e no Light Contact, enquanto 
Matheus Benetes foi prata no Point 
Fight e Luana Benites no K1 Rules.

Da academia templo do Corpo/
N1 Team, Everaldo Amaro se 
sagrou campeão brasileiro na cate-
goria Máster, enquanto professor 
Geisiel Moreira (Portuga) faturou 
o título em duas categorias: Low 
Kicks e Kick Light, além do vice-
-campeonato na Light.

Os medalhistas de ouro no Bra-
sileiro de Kickboxing garantiram 
vaga para 11º Campeonato Sul-A-
mericano da modalidade, que será 
realizado no mês de novembro em 
Lima, no Peru.
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PorcelanatosPorcelanatosPorcelanatos

AQUI !

À Vista  

,90

29292929

PORCELANTO ESMALTADO BRILHANTE 

29
DE :  POR :  

TEM 

Pisos & Revest.

Louças sanitários

Metais sanitários

479R$ ,00

54X54

DE :  R$569,00

Pisos & Revest.

MATERCON

AQUI !TEM

POR :  

MODELO  

2101-8600Telefone:

Rua Souza Naves nº 357 - Parque São Paulo - Próximo ao viaduto XIV de Novembro     

Porcelanatos

Louças sanitárias

Metais sanitários

Pisos & revest.

DE :  R$18,20
POR :  R$13,90

 20KG CINZA     

PORCELANATO INTERNO 

DE :  R$ 26,87

18R$POR :  

JUNHO 2019   

,90

«EXTRA» 37X37 
PISO ALBASTINO LEF 

ARGAMASSA HIPERMASSA

THEMA 
BACIA C/CAIXA ACOPLADA 

INCEPA 

à vista
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