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UPA Tancredo
alaga e alas têm 
de ser interditadas

PÁGINA

07
Rapaz é condenado
a 12 anos por matar 
vítima a socos

PÁGINA

12
Cascavel se prepara
para virar a capital
nacional do kart

PÁGINA

14

Zoo protegido
A equipe do Zoológico de Cascavel preparou os recintos dos animais para 

protegê-los do frio. Alguns ganharam “caminhas” de serragem, outros 
receberam casinhas de madeira e os pássaros foram protegidos do vento. 

l Pág. 8

Consamu vai atender
2 milhões de habitantes

A proposta da Secretaria de Estado da Saúde de 
unificar a regulação dos leitos pelo Consamu pro-

voca reações, mas, sobretudo, preocupação. É que 
Cascavel passaria a organizar o fluxo de pacien-
tes de praticamente 2 milhões de habitantes. A 
principal queixa é que os envolvidos no processo 
não foram sequer ouvidos e querem, pelo menos, 
aumento no efetivo para dar conta da demanda.

l Pág. 3

AÍLTON SANTOS



 Técnico da 
Argentina no 

último título 
do país, a 

Copa América 
de 1993, Alfio 
Basile criticou o Brasil 

após o jogo da semifinal, 
na terça-feira. A seleção 

brasileira venceu por 2 a 0, 
mas é a “pior dos últimos 

20 anos”, na opinião  
de Basile. 

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.

03 07 11 18 20 23 29
concurso: 0171

03 08 19 24 43 49

concurso: 1956
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Sábado

Cheia
16/07 - 18h39

Apocalipse social: distopia, 
política e relações humanas

“Perdemos para 
o pior Brasil 

dos últimos 20 
anos. Fizeram 

dois gols e se mete-
ram todos atrás. Toda 
a partida jogando em 

contra-ataque”.

Ana Beatriz Brandão é escritora

ChuvaSolSol Sol

Como ávida leitora e expectadora de todas as artes que abordam 
distopias, falo com propriedade: esse gênero faz as pessoas refletirem 
sobre diversos aspectos da sociedade. São muitas lições aprendidas e que 
podem ser interiorizadas para o crescimento pessoal e, principalmente, 
que afeta as atitudes em grupo.

Separei algumas histórias distópicas e a mensagem que elas passam. 
Geralmente, são importantes alertas para ficarmos ligados e evitarmos o 
descontrole em massa das pessoas, um possível apocalipse social.

Pai da distopia, George Orwell, com a obra 1984, faz uma perfeita 
alusão ao que passamos atualmente. Sim, não adianta negar, somos 
controlados pela tecnologia. Dificilmente hoje em dia alguém consegue 
dar um passo sem ser visto. O autor já avisava a sociedade lá em 1949 
que a tecnologia poderia contribuir com governos totalitários e ações de 
controle de sociedade.

O Conto de Aia, de Margaret Atwood, representa um medo atual na 
sociedade de voltar ao “estado do clero”. Voltar à caça às bruxas. Imagine 
uma sociedade controlada por uma religião conservadora? A obra retrata 
a mulher como instrumento do governo ou de seus chefes de família, ou 
trabalha ou reproduz. Essa história mostra o perigo de a religião não ser 
defendida como uma questão pessoal e interior, e caracterizá-la como um 
medidor de caráter.

O povo que não lê, que não se informa, que não tem cultura, é alta-
mente influenciável. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, é exatamente sobre 
isso. Os livros foram proibidos e a informação é selecionada pelo governo. 

Os recursos estão acabando, a alta sociedade está cada vez mais 
preocupada com a situação do meio ambiente e quer se precaver. Isso 
pode resultar em Jogos Vorazes, Suzanne Collins. Uma parcela da socie-
dade tem o direito de viver bem, o restante será submundo. Uma realidade 
totalmente possível e mostra que já estamos atrasados na preservação dos 
recursos, e o fim não será outro. E para abrasileirar esse tópico, a série 
3% está colocando essa realidade em pauta também.

Cada vez mais vejo em cada canto do mundo um pouco das obras 
ameaçadoramente distópica.

Que a gente encontre nossa tribo, nosso lugar para lutar e chamar 
de lar. 
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Extinção da Cettrans em risco
Os servidores da Cettrans (Companhia de Engenharia de 

Transporte e Trânsito) estarão reunidos hoje, às 18h, para 
discutir o futuro deles após a extinção da empresa pública 

e a implantação da autarquia Transitar. O presidente do 
Sitep (Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Públicas 
em Cascavel), Celso Dias, aponta para a possibilidade de 
uma ação judicial para evitar que a mudança ocorra - o 
projeto tramita nas comissões permanentes da Câmara 

de Vereadores e já teve aval da Comissão de Justiça. 
No Legislativo, o projeto vai a votação antes do recesso 

parlamentar, dia 17. A reunião com os servidores será na 
sala de reuniões que fica na Rodoviária.

Homenagens
Hoje serão entregues quatro homenagens a 

cascavelenses ilustres que se destacaram em suas 
respectivas áreas de atuação: Élio Kallo, da seleção 

brasileira de futsal; Giordana Galvan Lube, da Orquestra 
Sinfônica de Cascavel; Grupo da Terceira Idade do Lago 
e João Ademar Rodrigues, do Colégio Alfa. A solenidade 

será às 9h, no plenário da Câmara de Vereadores.

Proposta pela Secreta-
ria de Estado da Saúde, a 
unificação da regulação dos 
leitos pelo Consamu (Con-
sórcio Intermunicipal Samu 
Oeste do Paraná) provoca 
reações e, sobretudo, preo-
cupação. Cascavel passa-
ria a organizar o fluxo de 
pacientes de praticamente 
2 milhões de habitantes, 
acrescidos os moradores 
de oito cidades hoje atendi-
das por uma estrutura em 
Foz do Iguaçu, que totalizam 
500 mil habitantes. 

Ao todo, a unificação pre-
cisa passar por três fases: 
a primeira foi executada 
com a regulação da antiga 
Central de Leitos - hoje feita 
em parceria do Estado e do 
Consamu. A segunda fase 
ocorre com a regulação do 
Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) de 
Foz do Iguaçu em Cascavel. 
Na terceira fase, a regulação 
do Samu de Pato Branco tam-
bém viria para Cascavel. 

Apesar dos impactos 
relevantes sobre o serviço, 
os envolvidos com o aten-
dimento afirmam não terem 
sido comunicados nem 
sequer ouvidos. 

A expectativa apenas é 
de que sejam repassados 
os procedimentos técnicos 
a serem implantados.

Mesmo que não ocorra 
aumento na demanda de 
leitos e fluxo de pacientes 
- visto que a alteração seria 
apenas no controle da regu-
lação -, a preocupação se 
dá pela estrutura existente. 
“A macrorregulação ficará 
sobrecarregada se não hou-
ver aumento de efetivo, como 
médicos e Tarm [Técnico 
Auxiliar de Regulação], linhas 
telefônicas, estrutura física... 
Isso, sim, será um problema 
se não for ajustado”, diz o 
secretário de Saúde Casca-
vel, Thiago Stefanello.

Desentendimento
As ações do vereador 
Valdecir Alcântara (PSL) 
têm incomodado a base. 
O primeiro vice-presidente 
tem se posicionado de 
maneira mais agressiva 
em relação a alguns 
assuntos, especialmente 
pavimentação e iluminação 
pública. Diante da situação, 
os secretários do Governo 
Paranhos teriam recebido 
uma “recomendação” 
de que ficassem longe 
de Alcântara. O vereador 
não gostou em nada da 
situação.

Entendimento
A recomendação teria 
partido do vereador Josué 
de Souza (PTC). O clima 
esquentou e Alcântara 
pediu “respeito” para 
que o deixasse trabalhar. 
Interessante é que 
Alcântara sempre votou 
a favor dos projetos do 
Executivo municipal, apesar 
de uma cobrança ou outra.

Iluminação
Com dificuldade para 
chegar até alguns 

secretários, Valdecir 
Alcântara não se intimidou 
e diz que nem pretende 
parar. Ele cobra melhorias 
na iluminação do Trevo 
Cataratas - situação que teria 
causado uma instabilidade 
na base - e garante que, 
se não tiver o pedido 
atendido, vai se manifestar 
novamente. Só esta semana 
ele protocolou 24 ofícios 
para registros de troca de 
lâmpadas.

Patrocinado
O ex-secretário de Esportes 
Wanderley Faust reapareceu 
nas redes sociais - com 
depoimento impulsionado - 
comentando a denúncia de 
irregularidade nas lixeiras 
instaladas no Centro a um 
custo de R$ 85 mil cada uma. 
O aliado de Edgar Bueno 
(PDT) elogiou o vereador 
Fernando Hallberg (PDT) 
(autor da denúncia) e cobrou 
investigação por parte do 
Conselho de Meio Ambiente 
e do ex-secretário de Meio 
Ambiente - atual líder de 
Governo - Romulo Quintino 
(PSL). “Não tenho dúvida de 
que é um cartel”. 

Macrorregulação vai
exigir efetivo maior 

n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer

JOSUÉ de Souza buscará esclareci-
mentos sobre alteração

Com a vinda de mais oito 
cidades para regulação, os 
municípios esperam que esse 
impacto financeiro seja man-
tido totalmente pelo Estado, 
inclusive as necessidades 
criadas com a alteração.

Como Cascavel é polo, 
modelo no sistema, a 
Câmara de Vereadores pre-
tende se manter nas discus-
sões e provocar explicações 
das autoridades, a começar 
pelo diretor da 10ª Regional 
de Saúde, João Avanci. A 
Comissão Permanente de 
Saúde do Legislativo muni-
cipal deve propor uma reu-
nião com autoridades para 
entender melhor as altera-
ções e esclarecer o propó-
sito dessa integração. “Se 
houver sobrecarga no aten-
dimento, serei contra. Acre-
dito que a vinda de Foz do 
Iguaçu tende a tornar ainda 
mais difícil o atendimento. 
Mas precisamos nos interar 
sobre o assunto e vamos ver 
com a Comissão da Saúde o 
que deve ser feito”, explica o 
presidente da Comissão Per-
manente de Saúde, Josué 
de Souza (PTC). 

Integram também a 
comissão os vereadores 
Romulo Quintino (PSL) e 
Jorge Bocasanta (Pros). 
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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 01- ALEX GONÇALVES DIONISIO E INGRID WERNER

02- CLEITON DOMINGUES PIVA E DANIELLE JULIANE MATTOS PIVA

03- FLAVIO LUIZ DA SILVA E JAQUELINE FERREIRA REY

04- RODRIGO ROCHA MIRANDA E CAROLINA DE SOUZA GOMES

05- PAULO SÉRGIO PEREIRA E CREUZA PAIS DE ALMEIDA 

06- JOHN ALEXANDRE RODRIGUES ALVES E DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA

07- LUIZ PAULO DA SILVA E ÉDINA REGINA GLOVACKI

08- MARCOS ALEXSANDRO LUDWIG E FRANCIELE CRISTINA DE LARA PEREIRA

09- ALAFI BAI LIMA DIAS E PÂMELA ROMERO DO AMARAL

10- EVERSON LEANDRO DE SOUZA E SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

11- VOLMIR DA SILVEIRA E CARLINDA CLACÍ FÜLBER

12- EDERSON TROMBIM COSTA E LUANA JORGE

13- DIONEI FERNANDO CHRIST E SABRINA MATOSO DE SOUZA

14- ANGELO ORTIZ GIMENES E JACQUELINE MAIA PRIEBE

15- JHONATTAN WILLIAM CAMARGO DA LUZ E KAMILA DE FREITAS LIBEIRO

16- BRUNO HENRIQUE FERRARI E PRISCILLA CALLERO RAINEKI

17- ANDERSON LUIS DOS SANTOS SCHUCK E ELEN KARINE ALVES

18- RICARDO BARBOZA DOS SANTOS E MARINA OLIVEIRA DA COSTA

19- LUIZ EDUARDO BUENO E GRACIELA SIQUEIRA DA COSTA

20- REINALDO DE JESUS FERREIRA E KARINA RAMOS DA COSTA

21- IDALECIO PEREIRA DA SILVA GUGIK E MARINA CORTINA

22- PAULO GILMAR DROZDEK E GLAUCIA KMIECIK

23- HELISSON CASSIO DE SOUZA GUILHEN E DÉBORA CRISTINA RIETH DE MORAIS 

A Secretaria de Saúde de Casca-
vel está realizando o teste ergomé-
trico - também chamado de teste 
de esteira - no CAE (Centro de 
Atendimento de Especialidades). O 
exame é disponibilizado duas vezes 
por semana, às terças e sextas-fei-
ras, das 17h às 19h, com média 
de atendimento de dez pacientes 
por semana.

Em 12 dias, pelo menos 40 

CAE realiza teste ergométrico
pessoas - na faixa etária de 40 a 
80 anos - já realizaram o exame, 
que até então era realizado apenas 
por meio de prestadores de servi-
ços terceirizados, gerando custos 
(cerca de R$ 60 por exame) e for-
mação de filas de espera, a qual 
estava com 2.635 pacientes desde 
21 de julho de 2017 aguardando a 
realização do teste.

Em abril deste ano, o CAE 

recebeu o aparelho de Sistema de 
Teste de esforço computadorizado, 
cuja aquisição se deu por meio de 
emenda parlamentar e agora conta 
com dois profissionais médicos 
cardiologistas devidamente aptos 
para a realização do teste.

Mostra de talentos 
da terceira idade

Na próxima quinta-feira (11), o 
auditório da Prefeitura de Cas-
cavel está reservado para uma 

atividade diferenciada: uma 
mostra de talentos da terceira 

idade.
As mostras começarão às 
14h e, durante a tarde, os 

12 grupos inscritos fazem as 
apresentações. 

O evento será aberto para 
todos os idosos que quiserem 
apreciar  o trabalho dos volun-
tários e até mesmo aqueles 

que não fazem parte de grupos 
da terceira idade estão convida-

dos a participar.

Viagem
E tem um bom incentivo: os 
idosos que participarem do 
evento estarão concorrendo 

a um passeio ao Templo 
Budista, em Foz do Iguaçu. 

São 36 vagas.  
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n Reportagem: Cláudia Neis
   Fotos: Aílton Santos

 Secretaria de Saúde 
A Secretaria de Saúde informou que houve um “problema pon-

tual no encanamento”, o qual acabou por ocasionar transtornos em 
alguns ambientes, em especial no refeitório. Porém, a equipe de 

manutenção da secretaria foi acionada e o “contratempo resolvido”. 
A secretaria informou ainda que o problema foi registrado em local 

diferente dos quais foram contemplados na reforma citada.
Os questionamentos sobre o fechamento de alas e comprometi-

mento de leitos não foram respondidos pela Secretaria.  

“Cachoeira” causa estragos
e fecha alas na UPA

Uma verdadeira cachoeira foi 
registrada na UPA (Unidade de 
Pronto-Atendimento) Tancredo 
Neves na manhã de ontem em 
Cascavel. Vídeos enviados à 
repor tagem do Jornal HojeNews 
e que podem ser acessados 
pelo QR Code mostram a água 
ver tendo do teto, descendo as 
paredes e alagando o local. 

De acordo com fontes ligadas a 
funcionários do local, a situação já 
vinha sendo registrada havia alguns 
dias, mas se agravou na manhã 

de ontem. Por conta desse vaza-
mento, alas foram fechadas na UPA 
e leitos ficaram comprometidos. 

Durante a tarde a equipe de 
reportagem foi até a recepção da 
UPA, onde ainda havia baldes e 
panos pelo chão para controlar a 
inundação. No teto da recepção 
era possível ver o gesso inchado 
e danificado devido à água. Fun-
cionários confirmaram o vaza-
mento no local e afirmaram que a 
situação no interior da UPA estava 
“complicada”.

POSICIONE 
o leitor de QR 
Code do seu 
celular para ver 
o momento em 
que a UPA fica 
alagada

BALDES foram espalhados para conter as gotei-
ras que comprometeram o teto da unidade

Reforma
A unidade passou por reforma e 
adequação há pouco mais de um 
ano, quando a gestão deixou de ser 
apenas do Município e passou a 
ser compartilhada com o Consamu 
(Consórcio Intermunicipal Samu 
Oeste) e receber pacientes regu-
lados pelo Siate e pelo Samu. Na 
época, o valor investido na obra foi 
de R$ 180 mil. 



n Reportagem: Milena Lemes
   Fotos: Aílton Santos
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Zoo tenta manter
animais aquecidos

Os 400 animais do Zoológico 
Municipal de Cascavel já estão 
preparados para enfrentar o frio 
que chegou. Os recintos onde eles 
vivem foram protegidos contra o 
vento e as baixas temperaturas. 

Responsável técnico do Zoo-
lógico, Ilair Dettoni explica que a 
preparação dos recintos é pensada 
nas condições que os animais 
encontrariam na natureza: “Para 
os felinos, a gente faz uma cama 
de madeira, porque ela é térmica, e 
fazemos um ninho com feno, então 
eles conseguem se abrigar. Para as 
aves nós colocamos lonas que as 
protegem do vento”. 

Este ano a proteção para os 
macacos foi diferenciada: “Nós fize-
mos as casinhas de madeira porque 

eles são animais subtropicais e 
têm o corpo preparado para a queda 
nas temperaturas”, conta Dettoni. 

A equipe do Zoológico já estava 
atenta e preparou as proteções há 
mais de 40 dias. Porém, mesmo 
com os cuidados específicos do 
frio, alguns animais adoecem. “As 
aves sentem bastante a mudança 
de temperatura, porque elas são 
preparadas para climas quentes. 
Quando elas, ou qualquer outro ani-
mal, ficam doentes, nós as traze-
mos para o ambulatório, fazemos o 
tratamento e deixamos os recintos 
fechados para a visitação até pas-
sar o inverno”, explica o responsá-
vel técnico do Zoológico.

A proteção contra o frio será 
mantida até setembro.  Alimentação 

Nos dias mais frios, a alimen-
tação dos animais também 

muda. O responsável técnico 
do Zoológico, Ilair Dettoni, 

conta que as aves precisam 
de comida com mais energia, 
como amendoim e girassol, e 
que os demais animais rece-

bem porções a mais de carne, 
para aumentar a proteína. 

CASAS de madeira foram construídas para os 
macacos

O CHÃO dos recintos foi coberto com feno

Serpentário 
O serpentário do Zoo foi reformado em 2012 e a 
estrutura foi projetada para suportar o inverno. 
O espaço tem placas aquecedoras, termômetros 

e luzes adequadas para as cobras.

Geadas e frio intenso podem 
danificar medidores de água

A Sanepar alerta a população para que proteja seus hidrômetros em 
razão da previsão de frente fria intensa neste fim de semana. A queda 

das temperaturas e as geadas podem congelar a água dentro dos medi-
dores de água (hidrômetros) e provocar o rompimento das tubulações 

que ficam expostas, causando a interrupção do abastecimento.
A sugestão é para que os moradores cubram o relógio e os canos aparen-
tes com caixas de papelão, pedaços de plástico, lonas, ou outros tipos de 
material que impeçam o acúmulo de gelo. Outra medida eficaz é fechar 

o registro de entrada de água à noite, para evitar o acúmulo e o congela-
mento da água dentro do equipamento e da tubulação.   
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

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

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

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão



Agno conta a Rock sobre o assalto que sofreu. Chiclete 
atira contra Kim, mas acerta um funcionário da confeitaria. 
Camilo investiga o atentado e fala com Márcio, que decide 
ajudar Kim. Chiclete marca um encontro com Vivi. Sabrina 
leva Dorotéia para fazer compras. Fabiana convence Téo 
a espionar Otávio. Márcio e Kim se beijam. Téo fotografa 
Sabrina e Otávio juntos. Vivi se encontra com Chiclete e 
tem um mau pressentimento. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Débora é assaltada pelos trombadinhas do Jd. Bem Te 

Vi. Roger leva Filipa para tentar convencer OTTO a contra-
ta-la para estrelar a campanha do Vetherna, mas as coisas 
não saem como planeja, e a menina fica frustrada. O Clube 
MaGaBeLo vai até a casa de Sr. P para fazer investigações, 
mas as crianças  são assustadas pelo robô gigante e 
fogem. Nadine chama Waldisney para sair e o confronta.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Marina e Ofélio disfarçam, fazendo de conta que ele 

estava tirando um cisco do olho dela. Sandro acredita. Téo 
diz para sua mãe que foi ele mesmo que roubou os ovos e 
jogou nas casas. Fiorina diz que é difícil de acreditar que 
o filho cometeu esse crime. Ela o perdoa, mas coloca de 
castigo. No jantar, Raul diz para Isabela (que na verdade é 
Manuela) que ficará por um bom tempo na cidade. No gal-
pão, Navarro traz a comida que Isabela desejava. Isabela 
pressiona o capataz para saber o paradeiro de Marina. 

TOPÍSSIMA 
Beatriz diz que só voltar para casa quando Paulo 

Roberto mudar o comportamento. Lara fica em estado 
de choque devido a sentença recebida. Madalena se 
emociona ao lembrar do passado. Um médico examina 
Lara e diz que ela precisa ser internada. Antonio descobre 
que Lara está fingindo. 

JEZABEL 
O médico avalia o estado de saúde de Queila e Bar-

zilai fica preocupado. Baruch pede para ficar com a mãe. 
Barzilai conversa com Baruch. Leah conversa com Raquel 
e se apavora ao ver o homem que a violentou. 
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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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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 

ÓRFÃOS DA TERRA 
Jamil fica indignado com as acusações de Rania, e 

Laila desconfia do marido. Cibele e Benjamin decidem 
contar o que descobriram para Laila. Samir ouve Paul 
intimidar Fauze. Com a ajuda de uma camareira, Camila 
invade o quarto de Dalila/Basma. Jamil não acredita nas 
acusações de Cibele contra Dalila/Basma. Muna enfrenta 
Omar, e Mamede se preocupa. Paul provoca Dalila. 
Camila encontra uma bolsa com documentos de Dalila/
Basma. Jamil conversa com Ali. Helena tenta falar com 
Elias. Missade conforta Laila. 

Verão 90
Moana é sonsa com Manu e não conta para João que 

a namorada apareceu no apartamento. Lidiane tem medo 
que Manu não a perdoe. Mercedes pede Andreas que 
administre todo o seu patrimônio. Manu perdoa Lidiane 
e se despede da mãe antes de embarcar. Álamo tem a 
impressão que já conhece Andreas quando Mercedes 
o apresenta ao falso investidor. Álamo dá dinheiro para 
Andreas. Tobé se confunde na hora de etiquetar os chás 
de Diana. Jofre procura João para tentar convencê-lo a 
procurar Manu antes da viagem. Diana dá um chá para 
Moana. João e Jofre ficam presos no engarrafamento e 

 Em “Malhação”, Filipe tranquiliza Guga e se sur-
preende ao saber que o namoro do rapaz com Rita 
é falso. Cléber se apavora ao perceber que está 
sendo seguido. Guga discute com Filipe sobre 
Martinha. Rita teme que Filipe volte a se aproxi-
mar dela. Filipe questiona Martinha sobre o mal-
-entendido com Rita. Cléber vê os dois homens 
estranhos na ONG Boa Luta. Meg fica indignada 
com Martinha. Madureira instrui Daniel a cuidar 
da ONG enquanto estiver viajando. Cléber decide 
contar para Anjinha sobre suas suspeitas. Marco se 
anima ao saber que Madureira vai viajar e decide 
jantar no Baixadas com Cléber e Anjinha. Filipe 
procura Rita.  

Rita teme que Filipe 
volte a se aproximar dela

não chegam a tempo do embarque de Manu.  

A DONA DO PEDAÇO
Roma revela a Amadeu que Régis abandonou sua 

filha Liliana. Vivi pede para se encontrar com Chiclete. 
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Tudo correrá bem hoje, desde que ninguém 
vá chorar em seu ombro - você não vai ter 
tanta paciência! Você poderá sofrer uma 
lesão hoje, tenha cuidado para não fazer 
movimentos bruscos.

Seus pensamentos estão conduzindo você à 
distração. Não embarque em tarefas difíceis. 
Você pode sentir que a sua força está melho-
rando, seria uma boa ideia continuar assim e 
melhorar sua saúde e seu estilo de vida.

Fuga será o seu tema recorrente do dia. 
Você precisa sair de sua rotina para obter 
um pouco de ar fresco e para esquecer as 
suas preocupações, embora elas sejam 
passageiras.

Você terá a oportunidade de estabelecer contatos 
úteis e seria ideal dedicar tempo a isso em detalhes. 
A sobrecarga mental está começando a mostrar 
suas garras e seria sensato levar isso em conta 
agora, antes de ser completamente dominado.

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua 
vida no mês que vem. É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-estar interior se benefi-
ciará se você se concentrar mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida diária melhorará.

As circunstâncias de hoje vão lhe dar os meios 
para finalizar um projeto. Evite discussões inú-
teis e você vai evitar fazer esforços em vão. 
Concentre-se em você mesmo.

Você vai conseguir resolver uma discussão 
entre as pessoas em sua vida, sinta-se orgu-
lhoso. Você vai ser muito duro consigo mesmo. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre 
trabalho e descanso, reflexão e relaxamento.

Você terá mais satisfação se não ficar isolado. 
Você terá energia básica para completar suas 
tarefas com sucesso. Ao mesmo tempo, você 
vai precisar desacelerar antes de levar as coi-
sas longe demais. Vá com calma.

Isso vai motivar sua equipe e você estará cercado 
por um grupo bom. Seu espírito está girando em 
todas as direções, o que é desgastante. Leve as 
coisas um passo de cada vez e recarregue as 
baterias em uma atmosfera calma.

Você vai notar muito a falta de sensibilidade 
e verá claramente através dos jogos de cer-
tos indivíduos. Você se beneficia de uma 
mudança de energia e isso refletirá no seu 
interior. Tenha isso em perspectiva!

Seu otimismo vai ajudá-lo a superar aborreci-
mentos e obstáculos em seu caminho. Use isso 
para deixar para trás certos hábitos ruins que 
prejudicam seu estilo de vida saudável - você 
está começando a sentir os efeitos.

Você está fazendo a coisa certa ao se concentrar 
no passado para fazer um balanço, mas não per-
sista nos sentimentos fúteis de culpa. Seria bom 
revisar objetivamente a sua dieta para corrigir 
alguns desequilíbrios que causam problemas.
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Desigual-
dade;

diferença

Ver
para (?):
exigência
do cético

(?) Rónai,
jornalista
brasileira

Imposto
declarado
anualmen-
te (sigla)

Qualquer
meio que
evite a fe-
cundação

"Antes (?)
do que
nunca"
(dito)

(?) Belt: 
a região 
do milho,
nos EUA

(?) as
unhas:

hábito do
ansioso

Baixo (?):
linguajar
grosseiro

Poeta,
em inglês

Doença
identifica-

da na
biópsia

(?) Penn, 
ator de "Na
Natureza 

Selvagem"

Alfred
Nobel,

químico
sueco

Única
letra com
cedilha

O Linux,
em rela-
ção ao

Windows

Montes
(?): sepa-
ram a Ásia
da Europa

Prega sob
a língua
(Anat.)

Fernando
Chacel,

paisagista
brasileiro

Animal-
símbolo

da cultura
espanhola

Pouco;
escasso

Armando
Daltro,
surfista
baiano

Ratazana,
em inglês

Parte do
carro

passível
de riscos

Ilha
oceânica 
em forma
de anel

Átomo
carregado
Adminis-

tração

"(?) pois!", expressão
portuguesa

Tecido de roupas
de recém-nascidos

Mise-(?)-scene:
encenação (fr.) 

"Onde (?) Wally?",
série de livros infantis

Explosão

Negrinho 
do Folclore
brasileiro

Posições
políticas

contrárias
Cruel

Grosseiro
(?) Supply,
duo aus-
traliano
Protetor

dos moto-
ristas

(Catol.)

Lago, em
francês

Capital da
Áustria

Senhor
(abrev.)

Vermelho,
em inglês

Tabu relacionado a Édipo e
Jocasta Permanecer em 

um lugar após as 
18h para dormir

Teófilo
Ottoni,
político

brasileiro

O ponto
mais alto
de uma
carreira

Erguida (a
bandeira)

Levemente
queimada
(a carne)

2/en. 3/air — lac — rat — red. 4/corn — poet — sean. 5/touro. 6/sádico. 11/concorrente.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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José Rodrigo de Mattos foi 
condenado a 12 anos em regime 
fechado por homicídio qualificado 
pela mor te de Diego Estingelin 
Cezário. O crime aconteceu no dia 
4 de fevereiro deste ano, em uma 
Praça na Rua Olindo Periollo, Bairro 
Pacaembu, em Cascavel.

A qualificadora do homicídio é 
de crime cometido por meio cruel, 
pois José teria permanecido um 
longo tempo agredindo a vítima 

Condenado a 12 anos
por matar a socos

e ainda batido a cabeça dela nos 
degraus de uma escadaria que 
existe no local, o que teria causado 
sofrimento desnecessário a Diego, 
consta no processo.

A morte foi causada por diver-
sos socos no rosto e na cabeça 
da vítima, que provocaram trauma-
tismo craniano e hemorragia. 

José Rodrigo já estava preso e deve 
cumprir a pena em regime fechado. A 
defesa recorreu da sentença.  

O RÉU foi condenado a 12 anos de prisão em 
regime fechado

 Suspeito de tentativa de homicídio é preso 
Um homem de 37 anos foi preso na noite de quarta-feira sus-

peito do atentado à vida de Natalino Martins, de 48 anos. O crime 
aconteceu na tarde daquele mesmo dia, na Rua Pedroso, no Jardim 
União. O suspeito foi preso em casa e não resistiu à abordagem da 
polícia. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios, ele 

confirmou a autoria e disse que ele e a vítima consumiam bebida 
alcoólica quando começaram a discutir. O suspeito, que afirma não 
se lembrar do motivo da briga, então agrediu a vítima com golpes de 
tijolo na cabeça. Natalino teve ferimentos graves e foi encaminhado 

ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel. 
De acordo com informações de pessoas próximas a ele, 

Natalino está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e o 
estado é considerado estável. 
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Números que 
impressionam

Só com pilotos e equipe, que contam 
com uma média de seis compo-

nentes, o evento deve envolver 3 
mil pessoas diretamente no grid. 
Somado a isso vêm o pessoal de 

apoio como bandeiras, cronometris-
tas, comissários e apoios de pista, 

diretoria que também estará envol-
vida no evento, médico, socorristas 

e motoristas, totalizando mais 66 
pessoas trabalhando nos bastidores.

Com duas fases e 15 dias de 
competições, o Campeonato Bra-
sileiro de Kart que será disputado 
em Cascavel este mês é consi-
derado o segundo maior evento 
de velocidade no País, perdendo 
somente para a Fórmula 1. 

Segundo o presidente do Kart 
Clube de Cascavel, Wagner Mon-
teiro, os últimos ajustes na pista 

Cascavel vira a casa do kart

PISTA cascavelense pronta para receber pilotos de todo o Brasil

Treinos
Como o total de inscrições já ultrapas-
sou as expectativas, os pilotos serão 
divididos nas duas etapas. Os treinos 
acontecem durante a semana com 
tomadas de tempo e provas classifica-
tórias e no sábado tem as finais de cata 
categoria. A primeira fase começa no 
dia 15 de julho e termina no dia 20, a 
segunda vai do dia 22 ao dia 27. 

estão na fase final de conclusão, 
atendendo aos pedidos feitos pela 
CBA (Confederação Brasileira de 
Automobilismo). 

São 450 pilotos inscritos de 
todo o País até agora, mas esse 
número pode chegar a 500, um 
recorde. Cerca 15 pilotos vão 
representar Cascavel. 

Alegria para o comércio
O evento movimenta também outros setores como bares, hotéis e restauran-

tes. “A rede hoteleira de Cascavel está lotada. Equipes estão se hospedando em 
outras cidades e até alugando imóveis para passar o período da competição 

mais perto do kartódromo. A única reclamação até agora é com relação ao aero-
porto, que tem dificuldades para aterrissagem de aviões de grande porte e por 
isso muitos têm que descer em Foz do Iguaçu para posteriormente se deslocar 

até Cascavel”, disse o presidente do Kart Clube, Wagner Monteiro.
Os trabalhos e a organização para receber esse grande evento começaram ainda 
em outubro do ano passado: “Sinto-me realizado em fazer parte da organização 

do segundo maior evento automobilístico do Brasil, que está sendo realizado 
aqui, na minha cidade. Tem sido um grande aprendizado, uma experiência 

que poucos têm a oportunidade de viver. São 15 dias de provas, um fato que 
não consigo explicar. O movimento que gera na cidade é espetacular. Gostaria 
de ressaltar que esse meu trabalho no Kart Clube Cascavel é filantrópico, sem 
remuneração alguma, vivo do meu trabalho como contador e o restante faço 

por amor ao esporte”, conclui Wagner Monteiro.
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EUA X Holanda: 
final eletrizante
A seleção holandesa fará contra os 
Estados Unidos sua primeira final 
de Copa do Mundo, na França. As 
americanas - atuais campeãs do 
mundo - já ganharam a competi-
ção três vezes, inclusive o primeiro 
mundial em 1991. A equipe ameri-
cana também lidera o ranking das 
melhores seleções da Fifa. Contudo, 
as holandesas são as atuais cam-
peãs da Europa.
Os EUA vão para a terceira final 
consecutiva e atrás do quarto título. 
Já as europeias querem quebrar 
essa hegemonia e levar para a terra 
das tulipas o primeiro mundial. A 
partida será neste domingo (7), ao 
meio-dia (horário de Brasília). 

Claudionor Gabriel de Oliveira, o 
Mestre Nô, um dos mais técnicos 
e renomados mestres de capoeira 
da Europa, com mais 30 anos de 
experiência em escolas públicas e 
privadas em Paris, além de divul-
gar a arte capoeirista por toda a 
Europa, estará em Cascavel neste 
fim de semana par ticipando de 
Workshop & Vivência de Capoeira.

Mestre Nô vem a convite de Mes-
trinho, da Associação de Capoeira 
Serpente do Oeste, e vai abordar 
durante o workshop a “Formação 
continuada em capoeira na escola” 
para crianças de três a dez anos. 

O workshop será sábado (6) e 
domingo (7), no Teatro Municipal de 
Cascavel. A participação é gratuita. 

Mestre de Capoeira internacional 
realiza workshop em Cascavel 

     LIGA NACIONAL 
     SEXTA-FEIRA

19h Marechal x Corinthians
20h15 Blumenau x Carlos Barbosa
20h15 Jaraguá x Joinville

      SÁBADO
19h Minas x Campo Mourão
20h15 Marreco x São José
20h15 Foz Cataratas x Intelli

       DOMINGO
13h Assoeva x Cascavel
19h30 Joaçaba x Pato Futsal

        CHAVE OURO 
       SÁBADO

20h30 Toledo x Ampére

BRASILEIRÃO SÉRIE C 
     SEXTA-FEIRA

20h  Santa Cruz-PE x Ferroviária-SP

MUNDIAL FEMININO 
SÁBADO - DECISÃO 3º E 4º

12h Inglaterra x Suécia
DOMINGO - DECISÃO 1º E 2º

12h Estados Unidos x Holanda

COPA AMÉRICA 
SÁBADO - DECISÃO 3º E 4º 

15h Argentina x Chile
DOMINGO - DECISÃO 1º E 2º

17h Brasil x Peru 

JOGOS

MESTRE NÔ traz sua experiência para capoei-
ristas de Cascavel

ARQUIVO PESSOAL

Cascavel busca 7ª vitória
O Cascavel Futsal viaja para mais um desafio pela Liga Nacional. A serpente 

vai até o Rio Grande do Sul enfrentar a Assoeva (10º lugar, com 13 pontos), 
neste domingo, às 13h.  Na competição nacional, o time cascavelense quer 

manter o bom momento e busca mais uma vitória para subir ainda mais na clas-
sificação e, dependendo do resultado do Campo Mourão que vai a Belo Hori-

zonte enfrentar o Minas, no sábado, a equipe pode chegar a quarta colocação. 

Brasil X Peru 
A final da Copa América promete 
ser eletrizante. Embora anfitrião 
e em busca do seu nono título na 
competição (a última conquista foi 
em 2007), o Brasil não fez aquela 
campanha que a torcida esperava. 
Em contrapartida, o adversário vem 
em ritmo forte, tendo “chutado” 
os adversários da competição sem 
piedade e com sede de título: o Peru 
busca seu terceiro título, após as 
conquistas de 1939 e 1975. 
Tem mais: a tentativa de se vingar da 
goleada sofrida na terceira rodada 
da competição, na fase de grupos, 
quando o Brasil aplicou 5 a 0 numa 
seleção peruana que quase voltou 
para casa e se reergueu. A partida será 
neste domingo, no Maracanã, a partir 
das 17h (horário de Brasília).

l Contextualização Histórica da 
Capoeira;
l Ludicidade na Capoeira - Jogos 
e Brincadeiras;
l A Pedagogia da Musicalização 
da Capoeira;
l Fundamentos e Tradições da 
Capoeira
l Vivências: jogos e instrumentos 
musicais;
l A Pedagogia do Jogo da 
Capoeira;
l Macule-lê - Fundamentos da 
Dança e do Ritmo;
l A Capoeira no Contexto 
Socioeducacional Atual;
l Capoeira em Evolução 
Preservando a sua Essência.

Confira as seguintes 
oficinas e palestras:
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