
Extinção da Cettrans
poderá custar R$ 40 mi

A proposta de extinção da Cettrans e criação da autarquia Transitar recebeu parecer 
favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Embora ainda deva tramitar 
nas demais comissões, uma preocupação se sobressai: as demissões e as possíveis 

indenizações, inclusive judiciais, poderão custar mais de R$ 40 milhões aos cofres 
públicos, alerta o vereador Rafael Brugnerotto. l Pág. 3

Nossos heróis
Em alusão ao Dia Nacional do Bombeiro, ontem (2), uma 

competição envolveu o 4º Grupamento no Lago Municipal de 
Cascavel. A ação envolveu natação, corrida e muita força física. 

O 4ª GB tem sede em Cascavel e atende 41 municípios na região 
oeste. Nesses seis primeiros meses do ano, já foram atendidas 

6.055 ocorrências, das quais 3.303 só em Cascavel. 

Tráfico muda para burlar fiscalização l
 Pá

g. 
12

A
ÍL

TO
N

 S
A
N

TO
S

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

,03/07/2019
Edição 8273- Ano 43
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news



Ministro das 
Relações Exteriores, 

Ernesto Araújo, 
disse que o 

Mercosul toca 
quatro nego-

ciações de forma avançada: 
com o Canadá, com os países 
europeus do EFTA (formado 

por Suíça, Noruega, Islândia e 
Liechtenstein), com Cingapura 

e com a Coreia do Norte. 
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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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  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”. 

Terça

Cheia
19/05 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47

h

h

2613

Quarta

h

h

2116

Terça

h

h

2312h

h

2215

Nublado

concurso: 1324

16 18 31 39 42 44
concurso: 2146

concurso: 4962

13 39 53 72 73

concurso: 5383

36.672
10.194
76.007
86.276
41.620

JANEIRO

ABC/RN

concurso: 1807

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  

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

O que o Brasil precisa

“Nosso presidente 
afirmou no Japão 
que esse acordo 

[Mercosul e União 
Europeia] destravará outras 
negociações. No período de 

dois anos desse governo, cer-
tamente teremos criado uma 
rede densa de acordos, com 
grandes economias que são 

polos tecnológicos”.

J.A. Puppio é empresário e autor do livro “Impossível 
é o que não se tentou”

Chuva Nublado

Todos os brasileiros hoje estão preocupados com os destinos do 
Brasil. E todos indiscriminadamente concordam que não precisamos 
de reuniões que não levem a nada nem de uma máquina pública do 
tamanho que temos no Brasil.

Temos uma das maiores arrecadações do Planeta, advinda da 
maior carga tributária que se tem notícia. No entanto, temos também 
um dos maiores índices de mortalidade infantil, a maior rede de esgoto 
a céu aberto e um analfabetismo de fazer vergonha.

Segundo a Unesco, o Brasil é o oitavo País com mais adultos 
analfabetos do mundo. Isso tem nome: uma péssima distribuição de 
renda e um dos maiores índices de corrupção do mundo. O Brasil 
atingiu ano passado sua pontuação mais baixa e a pior colocação no 
IPC (Índice de Percepção da Corrupção), divulgado anualmente pela 
Transparência Internacional desde que a metodologia passou a permitir 
a comparação anual, em 2012. Com 35 pontos - em uma escala de 0 
a 100 -, o País é agora o 105º colocado entre 180 nações avaliadas. 
Em 2017, estava com 37 pontos no 96º lugar.

Apesar disso, o Brasil é um país gigante, com uma economia extre-
mamente forte, que passa por uma das piores recessões da história 
causada por sucessivos desgovernos. Precisa de homens honrados 
que justifiquem os votos que receberam nas urnas e não de centenas 
de secretários que não chegam a decisão favorável para a população. 
O Brasil precisa de políticos trabalhadores que sempre estejam com 
objetivos da melhoria da vida do povo.

Precisamos de hospitais, escolas, estradas bem cuidadas, além 
de empregos e de serviços que nos façam progredir, que tragam para 
nossos filhos um futuro melhor, pois o que estamos conseguindo ver 
é que uma quadrilha ficou no poder por mais que 15 anos e que ainda 
está conseguindo roubar o povo, tirando o futuro de nossos filhos.

Sabemos que uma andorinha sozinha não faz verão e que preci-
samos de políticos que apoiem o presidente na criação de alternativas 
e caminhos para o Brasil. O País não vai deslanchar se não houver 
vontade política. Se não tivermos políticos sérios, não adianta demo-
cracia, porque vamos para o buraco democraticamente.

Precisamos de apoio para as reformas e de políticos que pensem 
no legado que vão deixar para os brasileiros e não na próxima eleição. 

AGÊNCIA BRASIL

ChuvaChuva
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Rejeição leva a críticas
Embora tenha apresentado inicialmente apoio à emenda 
que dava permissão ao prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) 
definir as atividades possíveis nos quiosques por decreto, 

a falta do vereador líder de Governo, Romulo Quintino 
(PSL), na sessão de ontem foi decisiva para a rejeição da 

proposta feita pelo vereador Olavo Santos (PHS). Foram dez 
votos contrários à emenda e nove favoráveis. Com isso, 22 
atividades ficam proibidas nos espaços públicos: açougue; 

peixaria; produtos explosivos, de odores sensíveis e 
inflamáveis; fliperama; aviário e venda de animais; calçados; 
autopeças; autoelétrica; artigos religiosos; agência funerária; 
colchões; tintas; vidraçaria; artigos de caça e pesca; serviços 

de encanador e eletricista; oficina de consertos; lojas de 
eletrodomésticos; oficina de conserto de bicicletas; oficina 
mecânica; dedetizadora; despachante; fumígeno. Quintino 

não justificou a falta - terá descontado do subsídio.

Insustentável
Servidores da Cettrans alegam pressão e alguns já 

decidiram pedir exoneração. Uma situação que causou 
grande desconforto foi a alteração de linhas no Bela Vista 

- situação já revertida. O enfraquecimento seria uma 
forma de forçar o fim da companhia.

A proposta de extinção 
da Cettrans (Companhia 
de Engenharia de Trans-
porte e Trânsito) passou 
ontem pela Comissão de 
Justiça e Redação. Apesar 
de concordarem no pare-
cer favorável, os vereado-
res demonstram preocu-
pações com o futuro dos 
servidores e os custos 
da extinção da empresa 
pública e da criação da 
autarquia Transitar. “Não 
verificamos, na Comis-
são de Justiça, vícios de 
origem. Está de acordo, 
pois a competência é do 
Executivo. Fizemos obser-
vações, do ponto de vista 
de como ficarão os apro-
vados no concurso, o pas-
sivo gerado, como será a 
transição dos servidores da 
Cettrans à Transitar. Anali-
saremos isso em plenário”, 
adianta o vereador e mem-
bro da Comissão de Justiça 
Rafael Brugnerotto (PSB).

Existem pelo menos 30 
servidores aprovados no 
último concurso público, 
conforme o Executivo 
municipal, alguns serão 
chamados a compor a 
Transitar. A expectativa é 
de que nas próximas duas 
semanas o projeto enviado 
pelo Executivo entre em 
votação no plenário, antes 
do recesso legislativo, de 
17 a 31 de julho. “Haverá 
um debate caloroso. Vejo 
com preocupação a situa-
ção dos funcionários: qual 
o futuro deles? Entendo 

Líder?
O resultado da votação 
causou grande revolta 
em Olavo, que, na sessão 
anterior, disse que só 
votaria a favor do projeto 
caso a emenda fosse 
aprovada pela base, o que 
não ocorreu. Insatisfeito, 
Santos direcionou o 
discurso a Romulo: “O líder 
de Governo caiu? Não é 
Romulo Quintino? Não li 
nenhum oficio indicando 
troca de governo - se tiver, 
quero cópia. Pra mim, é 
ex-líder. Se não caiu, vai 
cair, não manda mais nada. 
Ou nunca foi líder”.

Crise
Como os vereadores da 
base também ignoraram a 
birra de Olavo, ele mirou 
o Executivo: “Um governo 
dividido se esfacela e 
acaba derrotado. Fizemos 
a emenda para consertar 
as lambanças do Paço, 
consertar erros de gente 
incompetente. Hoje 
vimos que o governo 
está dividido, rachado... 
Está abrindo uma cratera 

política. Talvez por vaidade 
não se pensa pelo bem de 
Cascavel”.

Respeito
Procurado pela reportagem, 
Romulo disse que estava 
resolvendo questões 
familiares. Sobre a rejeição 
à emenda, ressalta que 
respeita a individualidade 
dos parlamentares: “No meu 
entendimento, a emenda 
deveria ser aprovada. Mas 
alguns vereadores analisaram 
a fundo e a rejeitaram e 
respeitamos a individualidade, 
cada um vota como quer. Não 
colocamos faca no pescoço  
de ninguém”.

Audiência
Uma audiência pública é 
organizada para debater o 
fim da Cettrans. A Comissão 
Permanente de Segurança 
e Trânsito do Legislativo 
municipal propôs o debate 
para as 19h de 10 de julho 
para saber a opinião da 
comunidade. Para embasar 
a discussão, os vereadores 
requereram uma avalanche 
de documentos à Prefeitura.

Justificativas
Com a proposta de extinção da Cettrans na Câmara, durante 
o período transitório, as fiscalizações ocorrem naturalmente. 
O Município justifica que a extinção da Cettrans é necessária 
- só em tributos, pagamentos e encargos sociais gasta R$ 6 
milhões ao ano, o equivalente a R$ 60 milhões em dez anos.

Extinção da Cettrans
custará até R$ 40 mi

que a Cettrans tem uma 
imagem negativa e vejo 
que a autarquia deverá 
atuar com uma aborda-
gem mais educativa e não 
punitiva. A iniciativa do 
prefeito [Leonaldo Para-
nhos] é louvável, colocar 
outro modelo de gestão. 
Agora, a preocupação é 
com os funcionários. É 
possível reaproveitá-los?”, 
questiona o presidente 
da Comissão de Justiça, 
Jaime Vasatta (Podemos).

A medida terá de pas-
sar ainda pelas comissões 
permanentes de Segu-
rança, Trânsito e Finanças. 
Dados repassados pela pró-
pria empresa pública apon-
tam que só em indeniza-
ções aos servidores - caso 
sejam demitidos e ingres-
sem na Justiça - o Município 
pode ter uma despesa de 
até R$ 40 milhões. 

Brugnerotto é advo-
gado e alerta para o risco 
de abertura de processos 
trabalhistas em massa, 
mesmo com acordos: “A 
expectativa é de que o pre-
juízo seja minimizado com 
a realocação dos funcioná-
rios para a autarquia. Mas 
o risco existe e não pode 
ser descartado. O direito 
de ingressar no Judiciário 
e questionar os haveres é 
iminente. É possível que 
aconteça, mas há chances 
de negociações que ante-
cedem essa autarquia, 
para reduzir o passivo”, 
diz o parlamentar. 
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Quer trabalhar
ou contratar?
Baixe o aplicativo 

Paraná Serviços.

No Paraná, tem 

trabalho. Foram 

39.737 novos empregos gerados em 2019, até o mês de maio.

Um avanço de 4,9% em relação a abril, a maior taxa de crescimento de empregos entre os estados da região 

Sul. Resultado das ações do Governo do Estado, que já atraiu R$ 12,5 bilhões em investimentos no setor 

produtivo e segue gerando novas soluções como o aplicativo Paraná Serviços, criado para facilitar a vida de 

                      quem quer trabalhar e também de quem quer contratar.

O Paraná continua
crescendo.
39.737 novos
empregos gerados.
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Ronilda Adolfina Mattei Kunzler
ª 24 de setembro de 1924
V 28 de junho de 2019 
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A despedida

94 anos de força e dedicação
Natural de Lejado (RS), Ronilda 

Adolfina Mattei Kunzler deixou a 
terra natal quando tinha 30 anos. 
Ela, o marido Aloísio Kunzler e os 
cinco filhos já tinham o destino 
definido: Cascavel.

A família chegou aqui em 1954 
e adquiriu uma chácara, onde hoje 
é o Loteamento Continental Park, 
na região do Jardim Canadá. Eles 
vieram com a missão de conseguir 
uma vida melhor.

Na chácara, trabalhavam com 
agricultura e com a ordenha de 
leite. Ronilda dividia o tempo 
trabalhando na roça e cuidando 
dos filhos.

Após estabelecer morada defini-
tiva em Cascavel, Ronilda e Aloísio 
tiveram mais duas filhas, num total 
de sete: Maria, João, Carlos, Edi, 
Neli Maria e Noeli.

Aloísio faleceu há 26 anos. Um 

ano antes, eles foram morar no 
Bairro Country, onde Ronilda viveu 
até seus últimos dias.

Ronilda Adolfina Mattei Kunzler tinha 94 anos e há cerca de dois 
meses quebrou o fêmur e um dos braços. Desde então foi submetida a 
tratamento medicamentoso, desenvolveu hepatite e perdeu suas forças, 
vindo a falecer no dia 28 de junho.

Linhas e agulhas 
Ronilda Adolfina Mattei Kunzler tinha 
uma grande paixão: o crochê. A filha 

Edi Terezinha dos Santos conta que 
a mãe não gostava muito de sair de 
casa, mas adorava conversar e fazer 
crochê: “Ela fazia crochê o dia todo, 
mas nunca fez para vender, ela fazia 

por diversão. O que a mais deixava 
feliz era doar as peças para as filhas 

e para as netas”. 

Família unida
A família de Ronilda Adolfina Mattei 
Kunzler cresceu e, dos sete filhos, 
logo chegaram 21 netos, 52 bisne-
tos e seis tataranetos. Edi Terezinha 
conta que a mãe adorava ficar com 
a família e conversar com todos: “A 
companhia dela, as conversas e as 
risadas são, com certeza, as coisas 
que mais nos farão falta”. 
Lembranças que ficarão para sem-
pre: “Ela era uma pessoa calma, de 
bem com a vida. Se eu pudesse vol-
tar no tempo, voltaria a ser criança 
e brincaria com os meus irmãos, 
com a mãe nos observando, como 
ela fazia”. 

MOMENTO de lazer para ela era fazer crochê

AS FILHAS Edi e Maria ao lado da mãe
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AS AVENTURAS DE POLIANA 
Luigi conta a Sérgio sobre o desaparecimento do 

jogo Vetherna. Gleyce decide pedir a ajuda de Marcelo 
com as fotos de Kessya. Vini fica feliz por Mirela perma-
necer na cidade. Raquel não consegue conter o ciúmes 
de Guilherme, e a mãe a aconselha. Contra a vontade de 
Roger e Filipa, Verônica deixa os cachorros em sua casa. 
Furiosa com o comportamento de Débora, Luisa resolve 
tomar uma atitude quanto a permanência da professora 
em sua casa. Para decidir o futuro dos cãezinhos, Verô-
nica convoca uma reunião em sua casa.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Marina retorna a mansão de Isabela e é levada ao 

porão. Nina e Helena chegam para a festa surpresa de 
Rebeca. Frederico vai buscar a aniversariante, que fica 
feliz ao ver a surpresa. No galpão, Isabela pergunta a Var-
gas onde está Marina, que revela que ela está na mansão.

TOPÍSSIMA 
Angélica encontra Sophia e avisa que Antônio já 

sabe da verdade sobre o passado de Carlos e Mariinha. 
Jandira convida Vitor para um jantar. Beatriz se recusa a dar 
dinheiro para Rafael. Zilá empresta dinheiro ao rapaz e eles 
são flagrados por Paulo Roberto. Vitor inventa uma desculpa 
e desmarca o jantar com Jandira. Paulo Roberto demite Zilá, 
se desentende com Rafael e lhe acerta um tapa na cara. 

JEZABEL 
Jezabel diz que Anaid será oferecida em sacrifício 

e Hannibal se surpreende. Levi encontra Barzilai e conta 
que Baruch fugiu. Queila se disfarça e vai às ruas procurar 
por Baruch. Samuel descobre Queila e a captura e a leva 
para o palácio. Barzilai vai até o palácio e é impedido de 
entrar. Queila se desespera e diz que Baruch está desapa-
recido. Jezabel diz à Queila que ela vai retornar à Fenícia.  
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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CASCAVEL, 03 DE JULHO DE 2019

1- MARCELO ROSA RODRIGUES DA SILVA E SOELI DA SILVA ROSA
2- CLEITON JOSÉ ROSA E JHENIFFER EMANUELLE HICKENBICK
3- ARNALDO BARCELOS E JULIANA CRISTINA BUCHE
4- ANGELO CARLOS BANDEIRA E ALESSANDRA TOMÉ DOS SANTOS
5- JOSÉ PESSOTTO E JUSCELINA DE LIMA
6- DANIEL COLOMBO FERNANDES E THAIS PEREIRA DE AMORIM
7- DIOGENES ROGERIO DOS SANTOS LIMA E ALCILENE MARTINS SANTANA
8- LUCAS DE OLIVEIRA E CRISLAINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA
9- ARI RIBEIRO DE LIMA E SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA
10- JAIME NOGARA E MARIA RAMIRO DA SILVA
11- KELLYSON LUIZ DA SILVA PELISARI E MARIA EDUARDA DOS SANTOS
12- VINICIUS FERNANDES DOS SANTOS E KEILA MARA PORTES DA SILVA 

Em “Verão 90”, Mercedes convida 
Andreas para a recepção que irá cele-
brar a união de Vanessa e Quinzinho e a 
despedida do casal para Londres. Odélia 
entrega as fotos que tirou de Vanessa e 
Jerônimo se beijando a Candé. Candé 
procura Quinzinho e lhe entrega as fotos 
de Vanessa com Jerônimo. No dia do 
casamento, Quinzinho expõe para todos 
os convidados as fotos de Vanessa com 
Jerônimo e a humilha. Mercedes expulsa 
Vanessa da cerimônia. Jerônimo chega 
ao local e resgata Vanessa de moto. 
Antes de ir embora, Vanessa discute 
com Quinzinho. 

MALHAÇÃO 
Felipe tira satisfações com Lica. Luís discute com 

Marta por causa das filhas. Guto estranha o comporta-
mento de Benê ao abraçá-la. Tato não vê uma mensagem 
de Deco que chega no e-mail de Keyla. Roney encontra 
o celular de Keyla na banheira de Tonico. Felipe beija Clara 
na frente de Lica. Samantha implica com Guto por causa 
de Benê. Lica e Clara torcem por Felipe. Anderson afirma a 
Tina que produzirá um vídeo para ela. Fio tenta afastar Jota 
de Ellen. Tato sofre um acidente no percurso de bicicleta.

ÓRFÃOS DA TERRA
Dalila se revela e garante que destruirá a vida de 

Laila e sua família. Bêbado, Paul confessa suas armações 
com Dalila para Almeidinha e Tomás. Elias questiona Jamil 
sobre sua relação com Dalila. Rania revela à família que é 
avó de Dalila. Ali diz a Latifa que já sabe de seu namoro com 
Abner. Omar visita Eva, e Bóris se incomoda. Ester desmaia 
ao flagrar Latifa no quarto de Abner. Omar vê Ali na casa de 
Sara. Dalila ordena que seus capangas capturem Fauze. 

A DONA DO PEDAÇO 
Linda tem uma ideia para Vivi presentear Camilo. 

Agno se desculpa com Rock. Zé Hélio elogia Beatriz. 

Fabiana insinua a Camilo que Jô sabe o que está acon-
tecendo com Vivi. Vivi compra o presente de Camilo. 
Régis entrega parte do dinheiro que pegou com Naldo 
para Jô e decide ir ao cassino. Gladys revela a Amadeu 
sobre o vício de Régis. Jô paga para conseguir novos 

seguidores nas redes sociais. Téo e Kim ajudam Maria 
da Paz a organizar o casamento. Jô faz insinuações de 
Vivi para Camilo. Gladys avisa a Amadeu que Régis vai 
ao cassino. Kim mostra as fotos que tirou com Márcio para 
Silvia. Amadeu leva Maria da Paz ao cassino.

Quinzinho descobre 
traição de Vanessa 
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Dar boa
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chega
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Imperador 
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de alegria
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do surfe
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que resfria

o motor 
do carro
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Em (?) nu-
vens: sem
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(fig.)
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(?), ator de
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de Barack

Obama

A mulher
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avançada

Fenômeno
essencial
ao wind-

surfe

Sorteio
comum em

festas
juninas

Manoel
Carlos, em
relação a
novelas

Persona-
gem dos
filmes de 
007 (fem.)
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so de

obtenção
da vodca

(?) Jacobs,
estilista dos EUA
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4/acuo — teco. 5/espiã. 8/boi gordo. 10/destilação — fazer festa. 11/meticulosos.
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Algumas coisas terão de ser reconsideradas. 
Você está certo em dar um grande passo para 
trás. Você precisa beber mais água e limitar o 
consumo de açúcar e de gorduras.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações 
estão em sintonia com o seu ego básico e isso 
o torna dinâmico hoje. Você está inundado com 
uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
influência sobre os outros, mas não abuse.

Você terá mais liberdade para agir do que pen-
sava. Você está usando sua iniciativa, o que o 
está levando na direção certa. Seu otimismo 
vai lhe ajudar a seguir em frente. Você precisa 
gastar energia para poder se acalmar.

Você vai se sentir inspirado para estabe-
lecer um maior equilíbrio na sua vida. A 
sensação de cansaço lhe dá uma pista: 
uma noite tranquila seria o ideal, descanse 
na sua própria casa.

Não preste atenção em argumentos estúpidos. 
Você vai atrair um grande número de pessoas 
indesejáveis hoje, é melhor evitá-las. Movimen-
tos planetários lhe animarão. Saiba que está 
no caminho certo!

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

Se você tiver que trabalhar hoje, vai achar 
difícil manter o foco. As discussões vão pre-
dominar. Seus desejos o estão impedindo de 
manter seus esforços equilibrados e isso é 
desgastante. Tirar um dia de folga seria o ideal.

Vênus está expansivo e facilita o surgimento 
de discussões íntimas. Este é o momento para 
desenvolver seu relacionamento com cuidado. 
“Depois de fazer um esforço, vem a recom-
pensa”. Seria bom se lembrar disso.   

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.

Há previsão de novas oportunidades para o 
futuro. Seja receptivo a elas e encontre uma 
maneira de seguir em frente! A sensação de 
fadiga dificulta as suas atividades, a resposta 
está na sua alimentação. 

Você precisa desacelerar, mas não se afaste! 
Vá em frente, sem sentimentos de culpa ou 
preocupações! Você poderia praticar um 
esporte de resistência para alcançar um melhor 
equilíbrio. Gaste sua energia gradualmente.

Suas ações estão em sintonia com o seu ego 
básico e isso o torna dinâmico hoje. Você está 
inundado com uma sensação de bem-estar! 
Você terá maior influência sobre os outros, 
mas não abuse.
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Uma semana após Fil ipe 
Raphael Ciqueira Chagas, 32 anos, 
ter sido assassinado a tiros à luz 
do dia na Rua Pio XII, no Bairro 
Cancelli, em Cascavel, nenhum 
suspeito do crime foi preso. De 
acordo com a Delegacia de Homi-
cídios, as investigações continuam. 

Balanço das apreensões regis-
tradas pela Delegacia da Polícia 
Rodoviária Federal de Cascavel no 
primeiro semestre de 2019 revela 
uma mudança significativa de com-
portamento do tráfico regional. Na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado, a quantidade de 
ocorrências quase dobrou: 31 
apreensões contra 18 em 2018. 

O que chama a atenção é que, 
apesar desse aumento, o volume de 
drogas recolhidas se manteve em 3,1 
toneladas, como no ano passado. 

Para o inspetor da PRF de 
Cascavel, Ricardo Barreto Sal-
gueiro, é possível que os trafican-
tes tenham alterado o volume de 
drogas transportadas: “Eles vão 
mudando a operação para burlar 

Tráfico vira formiguinha
para burlar fiscalização

a fiscalização. Foram mais apreen-
sões, mas com volume apreendido 
igual a 2018. Ou seja, os volumes 
transportados diminuíram”. 

Além disso, o número de pri-
sões por tráfico de drogas cresceu. 
Nos primeiros seis meses de 2018 
foram presas 23 pessoas, e, neste 
ano, foram 32 no mesmo período. 

Embora o volume seja o mesmo, 
houve mudança na quantidade 
por droga. Maconha, por exem-
plo, mais que dobrou: indo de 1,2 
tonelada em 2018 para 3 tonela-
das em 2019, assim como o crack, 
de 15,7 quilos em 2018 para 
34,2 quilos agora. Já o volume de 
cocaína apreendida reduziu dras-
ticamente: de 1,8 tonelada em 
2018 para 12,8 quilos neste ano.  

POSICIONE 
o leitor de QR 
Code do seu 
celular para 
ver todos os 
números

NÚMERO de apreensões quase dobrou em 2019, 
mas volume se manteve

PRF

Suposto estupro 
O Nucria (Núcleo de Proteção 

à Criança e ao Adolescente) 
investiga a denúncia de estupro 

de uma menina de nove anos 
no Jardim Universitário, em 

Cascavel. Um rapaz de 29 anos, 
que mantinha um relaciona-

mento com uma tia da menina, 
teria sido flagrado pela família 

tocando as partes íntimas da 
criança. Ele foi preso após ter 

sido agredido pelo pai e irmão 
da menina, mas já está em 

liberdade. O pai e o irmão da 
vítima responderão por 

 lesão corporal. 

 Uma semana depois, ninguém foi preso

Família Rossi
A morte de Sandro Rossi também continua sem solução. Ele foi 

alvejado por mais de 20 tiros no dia 24 de abril e até o momento 
também não houve prisão de suspeitos do crime. Irmão de Sandro, 
Robson Rossi sofreu um atentado à vida no dia 5 de junho, quando 
dois rapazes em uma moto dispararam cerca de 30 tiros contra o 
carro dele no Centro de Cascavel. Robson foi baleado na boca e 
recebeu alta no dia seguinte. Também não houve prisões de sus-

peitos do crime. Robson está em liberdade condicional por ter sido 
flagrado armado com uma pistola 9 milímetros durante o velório do 

irmão, no último dia 18. Ele tem de responder a processo e não 
pode se ausentar da cidade.  

A relação da vítima com o 
empresário Sandro Rossi, que 
morreu após ser atingido por mais 
de 20 tiros no Bairro Santa Cruz, 
foi confirmada pela polícia e é 
uma das linhas de investigação do 
crime, assim como a extensa ficha 
crimina de Filipe. 



n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos
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Um caminhão carregado com 
pneus e eletrônicos contrabandea-
dos do Paraguai fugia das equipes 
da Receita Federal quando bateu 
no portão e no muro de uma casa 
no Bairro Guarujá. 

Os agentes faziam fiscalização 
na rodovia BR-277 quando abor-
daram o condutor que iniciou a 
fuga. Os agentes então iniciaram 
a perseguição. O veículo entrou no 
Bairro Guarujá e só parou após a 
colisão. Os produtos contrabandea-
dos foram encontrados na carroce-
ria do caminhão. 

Moradores do bairro entraram 
em contato com a reportagem do 
Jornal HojeNews relatando troca de 
tiros no local. A informação não foi 
confirmada oficialmente. 

O condutor do veículo foi detido 
e encaminhado à Delegacia da 
Polícia Federal de Cascavel. Os 
outros dois ocupantes fugiram e 

Caminhão em fuga 
derruba portão e muro

o caminhão foi encaminhado ao 
depósito da Receita Federal. 

Agora, o veículo será encami-
nhado ao barracão da Receita e 
o condutor à Delegacia da Polícia 
Federal. Outros dois ocupantes 
conseguiram fugir.  

DURANTE fuga caminhão 
derrubou muro e portão de residência

Homem ficou em estado 
grave ao colidir em 
um ônibus no fim da 
tarde de ontem (2) 
na Avenida Tancredo 
Neves, em Cascavel. 
Ele estava de bicicleta 
e, de acordo com os 
passageiros do cole-
tivo, tentou atravessar 
a avenida quando foi 
atingido. A vítima teve 
ferimentos graves no 
tórax e traumatismo cra-
niano e foi encaminhada 
ao Hospital Universitário 
com risco de morte. 



14 ESPORTE HOJE NEWS, 03 DE JULHO DE 2019

 As equipes do Futsal Competição de Cascavel estiveram presentes em dois cam-
peonatos no fim de semana. Na Copa Kids, em Toledo, foram três vitórias no Sub 

07, Sub 12 e Sub 13, um empate na Sub 10 e uma derrota na Sub 11. Os jogos 
foram contra as equipes da Sadia Toledo.

Já no domingo foi a vez dos garotos disputarem a 2ª Copa APA de Futsal de 
Inverno 2019. O evento contou com 22 equipes de diversas cidades do Paraná 

por ser um torneio de grande expressão na região. 
O Clube Comercial esteve presente com as equipes de três categorias: Sub 08, 
Sub 10 e Sub 12. As equipes Sub 08 e Sub 12 conquistaram o título de campeãs 

invictas da competição.

 Dez atletas cascavelenses, 
representando a Academia Dojo 
de Karatê Shotokan Tradicional do 
Colégio Marista, irão participar do 
Campeonato Brasileiro em João 
Pessoa (PB), de 10 a 14 de julho. 

Volmir Maziero, Rafael Trentim 
Gomes Faria, Hudson Campos 
Braz, Wesley Maziero, João Antônio 
Braggio Lopes, João Carlos Chiocca 
Martelli, Isadora Cantu, Adelino 
Luiz Bráz Júnior, Luís Henrique 
Martins dos Santos, Pablo Juliano 
Ribinski serão os atletas represen-
tantes de Cascavel na competição 
nacional e que seguem com gran-
des chances de trazer medalhas.

Cascavelenses buscam 
medalhas longe de casa

 Judocas voltam 
com mala cheia

O Campeonato Paranaense de Judô, rea-
lizado fim de semana em Londrina, teve 

saldo positivo para os cascavelenses. Nas 
categorias Sub-13 e Sub-15 de Judô, Casca-
vel participou com oito atletas e conquistou 
quatro medalhas. Gabriela Paixão Militão da 
Silva faturou ouro no sub-15 categoria meio-
-pesado até 64 kg. A outra medalha dourada 
ficou com Emilly Kauani da Rosa dos Santos, 

sub-15 pesado até 73kg. 
Luiz Otávio da Rosa dos Santos foi vice-

-campeão na sub-13 categoria médio até 
47kg, enquanto Leonardo Costa Branca-

lhão, no sub-15 categoria meio-médio até 
53kg, garantiu o terceiro lugar.  Também 
fizeram parte da equipe: Kauã Vitor da 

Cruz Pereira, sub-15 médio até 58kg; Lucas 
Soares da Silva, sub-13 meio-pesado até 
52kg, Raul Poisk Rodrigues, sub-13 leve 
até 38kg; e, Rogério Paixão Militão da 

Silva, sub-13 meio-pesado até 52kg.  

EQUIPE cascavelense preparada para o desafio 
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GABRIELA Paixão no podium

 CLUBE COMERCIAL 

Copa APA de Futsal de Inverno

EQUIPES 
campeãs 
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PLACAR DE ONTEM
     MUNDIAL FEMININO

 Inglaterra 1x2 Estados Unidos

    COPA AMÉRICA
 Brasil 2x0 Argentina

    CHAVE OURO
 Umuarama 5x2 Cascavel

               MUNDIAL FEMININO SEMIFINAL
16h Holanda x Suécia

           COPA AMÉRICA SEMIFINAL
21h30 Chile x Peru

CHAVE OURO
20h05 Pato Futsal x Foz Futsal
20h15 S.José dos Pinhais x Dois Vizinhos

JOGAM QUARTA 03/07

FC Cascavel Down
O presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva, anunciou uma nova parceria 

envolvendo a Apae de Cascavel e o Paradesporto  da Secretaria de Cultura e 
Esportes. Trata-se do FC Cascavel Down, time integrado por 15 atletas com defi-

ciência, orientados pela professora Pollyana Bastos.
A partir de agora, a equipe passará a usar as cores do FC Cascavel nas com-

petições nacionais e internacionais.  A estreia do FC Cascavel Down já tem data 
marcada. Será de 20 a 25 de agosto, na Copa Paulista Down, classificatória para a 

disputa de um torneio na Argentina contra o Boca Juniors e o River Plate.

A promoção Sócio Torcedor 
do clube FC Cascavel distribuiu 
durante a campanha, nos jogos 
do Campeonato Paranaense deste 
ano, vários prêmios. E, para fechar 
com chave de ouro a Promoção 
Sócio Torcedor, o presidente do FC 
Cascavel, Valdinei Silva, entregou 
esta semana a chave de um apar-
tamento novinho para o sortudo: 
Arley Mozel foi contemplado com 
um imóvel no valor de R$ 120 mil. 

A entrega foi feita durante café 
da manhã que contou com a pre-
sença de vários acionistas do clube 
e integrantes da diretoria. 

Durante os jogos da Serpente 
Aurinegra disputados no Estádio 
Olímpico Regional, os torcedores 
que adquiriram pacotes da promo-
ção também foram premiados com 

FCC entrega apartamento

diversos prêmios. 
A diretoria promete para o ano 

que vem novas promoções para os 
torcedores. 

GANHADOR recebe a chave do apartamento

FCC

Brasil está na final
A Seleção Brasileira fez seu papel, contou com a sorte quando precisou e despachou 
a equipe de Lionel Messi por 2 a 0 nessa terça-feira. De quebra ainda garantiu a vaga 
na semifinal da Copa América. Pela segunda vez em menos de três anos os argentinos 
vieram para Belo Horizonte e foram embora com derrota. A próxima parada agora é no 
domingo, contra quem vencer o Clássico do Pacífico hoje (Peru X Chile), às 21h30.
A semifinal começou disputada, aguerrida e com muitas faltas. 
O Brasil tocou a bola com paciência e saiu na frente após Daniel Alves desequilibrar. 
Foram dois lindos dribles até a bola chegar à ponta para Firmino cruzar para a área. 
Gabriel Jesus só tirou do goleiro Armani para abrir o placar, aos 18 minutos. A torcida 
cantou animada no Mineirão.
Messi passou a ditar o ritmo pelo lado direito, pois recebia a bola com liberdade 
e encontrava sempre com quem tabelar. Aos 29 minutos, o camisa 10 cobrou 
uma falta para Agüero acertar o travessão e deixar o Mineirão em apuros. O lance 
fez o time alviceleste crescer e ficar muito perto do empate. Acuados, os brasileiros 
ficaram à espera do fim do primeiro tempo. 
O Brasil estava dominado pelo adversário, sem saída de jogo, como se fosse um boxeador 
nas cordas. Quando o empate parecia perto e o time aparentava cansaço, novamente 
Gabriel Jesus resolveu. Aos 25 minutos, ele puxou sozinho um contra-ataque, enfrentou três 
argentinos e só rolou para Firmino completar: 2 a 0 e o Brasil está na final da Copa América.

CBF
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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