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Presença?
A promessa era de “todo 

o efetivo” da Guarda 
Municipal, mas duas 

motos e uma unidade 
móvel, com um total de 
cinco guardas, fizeram 

ação “presença” no 
Ecopark Morumbi, no fim 
da tarde de ontem, para 

coibir atos de vandalismo 
e de marginais. A ação 

deve seguir nos próximos 
dias, só não se sabe com 

qual efetivo real.  

Cascavel em chamas:
18 incêndios em 4 dias 
Em quatro dias já foram atendidos 18 incêndios em áreas de vegetação em Cascavel, dos 
quais sete aconteceram ontem. A situação ficou tão crítica que um bombeiro ficou ferido 
durante uma ocorrência, porque o fogo se alastrou rapidamente e ele teve queimaduras 

no rosto. Os Bombeiros pedem que as pessoas não façam queimadas e os fumantes não 
joguem bitucas de cigarro acesas. l Pág. 6
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‘‘
 Fake News - as mentiras 
que o tempo desmente ‘‘

‘‘

Um dito popular diz que nada é melhor do que um dia após o outro. 
As pessoas sábias dizem que é preciso dar tempo ao tempo. Inspirado 
nessas frases, na sabedoria da humanidade, dá pra dizer: não se 
preocupe, a vida se encarregara de mostrar a verdade e o tempo se 
encarregará de fazer justiça. 

Vemos tanta gente, muitas vezes desesperada, dizendo: como 
pode? Será que Deus não vê o que eles estão fazendo? Será que 
sempre vencem aqueles que mentem, aqueles que enganam? Calma! 
O tempo se encarregará de mostrar a verdade. Não adianta querer 
apressar o rio, ele corre sozinho. 

Quantas vezes nós testemunhamos situações em que certas pes-
soas agiram com falsidade, má intenção e depois de algum tempo a 
verdade veio à tona e a vida se encarregou de fazer justiça? Quantas 
vezes já percebemos isso? É comum também ver pessoas sofrendo 
pelas atitudes do passado, pelas sementes ruins que um dia plantaram.

Se alguém te fez algum mal, atingindo-te com comentários maldo-
sos, com mentiras, com calúnias, tenha calma, às vezes é melhor não 
dizer nada. O inferior reage, o superior cala. O tempo passa e mostra 
que existem pessoas que sofrem em silêncio. Claro, não estou dizendo 
para você nunca reagir; apenas, que em muitos casos, o silêncio é a 
melhor resposta. 

A vida se encarrega de mostrar a verdade. Quem planta a semente 
da maldade só poderá colher maldade, fruto da maldade. É só uma 
questão de tempo. 

Então, não perca tempo querendo retribuir as maldades que os 
outros te fazem. Não se deixe contaminar por esses sentimentos mes-
quinhos. Não encha o seu coração de rancor. Tudo retorna para nós 
de alguma forma, algum dia. 

Se você já fez sua parte, dizendo o que precisa ser dito, mostrando 
a realidade das coisas, não se omitindo em questões que exigiam uma 
postura de justiça; se você fez isso, confie! Um dia os outros saberão 
distinguir a calúnia da verdade. 

Por isso, caro leitor, nessa época de muitas fake news, mantenha a 
tranquilidade, fique em paz, pois não há segredo que não seja revelado 
e não há mentira que não seja descoberta. A verdade liberta e sempre 
será mais forte que a mentira.

 “Aqui está a 
síntese da socie-
dade brasileira. 

Quem quer 
conhecer o Brasil, venha 

ao Parlamento. Está 
aqui o Brasil e estão aqui 
também os problemas do 

Brasil, é daqui que nós 
vamos resolver os proble-

mas do Brasil.” 

O presidente da 
Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), 
mandou recados 
e defendeu os parlamenta-

res em seu discurso antes de 
anunciar o resultado da vota-

ção da reforma da Previdência 
no plenário da Casa.  
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Homenagem a morto pelo MST 
Conhecido pelas homenagens aos colegas da Polícia Militar, o 
vereador Sebastião Madril (PMB) elaborou mais um projeto 

que enaltece o trabalho da equipe. O homenageado desta vez é 
o policial militar Adelino Arconti, morto em 1993, aos 28 anos, 

quando fazia parte do Serviço de Inteligência do 6º BPM (Batalhão 
da Polícia Militar). Ele e outros dois policiais (Vicente de Freitas 
e Algacir Bebber) foram até uma fazenda invadida pelo MST 

(Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra) em Campo Bonito, 
onde entraram em confronto. Pelo que descreve o texto do 

parlamentar, “o grupo de sem-terra estava armado com revólveres, 
pistolas, espingardas calibre 44 e farta munição”. Os policiais foram 
mortos a tiros e pauladas. A proposta do parlamentar é de que a 

Farmácia Básica I leve o nome de Adelino.

Rede privada
Para reduzir a sobrecarga nos leitos do SUS (Sistema 

Único de Saúde), o vereador Rafael Brugnerotto (PSB) 
apresentou proposta de lei que autoriza enfermeiros e 
médicos que atendem casos de urgência e emergência 

a encaminharem pacientes para a rede privada. Por 
orientação do Ministério Público, isso já é feito pelos 

profissionais que atuam no Samu e no Siate.

Está em andamento uma 
nova negociação com o fun-
cionalismo público de Cas-
cavel. Em junho, o Município 
já havia autorizado o rejuste 
de 5,07% sobre os salários, 
dividido em quatro parcelas. 
Agora, os servidores reivin-
dicam a ampliação do auxí-
lio-alimentação: cobram que 
todos os que ganham até 
R$ 2,8 mil recebam a ajuda. 
Hoje, só têm direito quem 
recebe até R$ 2,4 mil. 

O Município já apresen-
tou justificativas contrárias 
ao reajuste e à cobertura na 
integralidade. Para atender 
à reivindicação da catego-
ria, o aumento do auxílio-a-
limentação seria de 140%, 
totalizando R$ 6,5 milhões 
neste ano e R$ 16 milhões 
ano que vem. O impacto 
financeiro é considerado 
inviável pelo Paço: “Tor-
na-se impraticável. Ainda 
que não incida no cálculo 
de gasto com pessoal, 

Octacílio Mion
O Terminal de Passageiros 
do Aeroporto também está 
prestes a receber a o nome 
do ex-prefeito Octacílio 
Mion, que exerceu dois 
mandatos: 1960-1964 e 
1969-1973. O empresário 
faleceu aos 89 anos em 
novembro de 2015. A 
proposta é do vereador 
Misael Júnior (PSC). Já 
existia uma lei municipal - 
proposta pelo ex-vereador 
Pedro Martendal - 
homenageando o político, 
mas não havia imóvel com 
seu nome ainda.

Beneficiados 
Quais as empresas 
beneficiadas no 
último Programa de 
Refinanciamento Fiscal da 
Prefeitura de Cascavel? Essa 
é uma das informações 
requisitadas pelo vereador 
Fernando Hallberg (PPL). 
Embora tenha feito a 
solicitação dos dados, até 
agora nada de receber a 
planilha dos beneficiados 

com descontos de multas e 
juros. E agora vem novo Refis para 
quem tem dívidas pendentes.

Garantias
Com mais de 200 servidores 
na Cettrans, o secretário 
de Planejamento e Gestão, 
Edson Zorek, garantiu que 
a maioria será mantida na 
autarquia que será criada, a 
Transitar. Porém, o vereador 
Paulo Porto (PCdoB) não ficou 
convencido e quer garantias 
de que os profissionais serão 
readmitidos.

Feridos
A Comissão de Segurança 
e Trânsito está apurando 
relatos de alunos que se 
feriram durante o curso de 
formação da Guarda Municipal, 
que por enquanto está sem 
diretor. A secretária de Políticas 
Públicas sobre Drogas, Rosely 
Vascelai, foi questionada 
sobre alguma lesão ocorrida, a 
gravidade e se foram tomadas 
as devidas providências para 
apurar as responsabilidades.

Vereadores avaliam
repasse de terrenos 

Antes do recesso par-
lamentar, que começa 
na próxima quar ta-feira 
(17), os vereadores apre-
ciam na segunda-feira, 
às 9h, em sessão ordi-
nária, a autorização de 
amor tização do déficit 
atuarial do regime próprio 
de previdência social de 
Cascavel com o repasse 
de dois terrenos ao lado 
da Câmara, hoje usados 
como estacionamentos. 

Para o equilíbrio do 
plano de custeio, o Muni-
cípio realiza essa amortiza-
ção do custo complementar 
para pagar pensionistas, 
aposentados e dependen-
tes do sistema do IPMC 

(Instituto de Previdência 
do Município de Cascavel). 

Neste ano, os depó-
sitos deverão somar  
R$ 20.319.073,66. 

No projeto, consta que, 
para efetuar essa quita-
ção, a prefeitura repas-
sará dois imóveis: um 
avaliado em R$ 1.080.000 
e outro aval iado em  
R$ 1.262.660. 

Com mais essas com-
pensações, a prefeitura terá 
repassado pouco mais de 
R$ 12,8 milhões, divididos 
em cinco parcelas de R$ 
2,5 milhões. Faltarão ainda 
R$ 7,5 milhões a serem 
repassados ao IPMC até o 
último dia do ano.

R$ 9,63 milhões com cesta básica
gera grande impacto aos 
cofres”, afirma o secretário 
de Planejamento e Gestão, 
Edson Zorek.

Por isso, o Município 
apresentou contraproposta 
com valor menor: propôs 
aumentar de R$ 216 para 
R$ 250 o auxílio-alimen-
tação a quem ganha até  
R$ 2,6 mil - reajuste de 
15,7%. Valor inferior ao rei-
vindicado, já que a expecta-
tiva do Sismuvel (Sindicato 
dos Servidores Municipais 
de Cascavel) era de que o 
auxílio ficasse em R$ 300.  

O impacto será grande 
aos cofres públicos: pas-
sará de R$ 6,7 milhões 
para R$ 9,6 milhões em 
2021, aumento de 43%. 
“Convocaremos a categoria 
para decidir se aceita ou 
não a proposta, que ficou 
bem abaixo do que havía-
mos reivindicado”, explica 
Ricieri D’Stef fani Júnior, 
presidente do Sismuvel. 
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Grandes proporções 
Nessa quinta-feira foram registrados sete incêndios em Cascavel, a maioria de 
grandes proporções, em que os bombeiros tiveram dificuldades em controlar 
as chamas. Em uma situação registrada pela manhã, no Bairro Universitário, 
um sargento que atuava no combate às chamas teve queimaduras no rosto e 
precisou de atendimento médico. As chamas se alastraram rapidamente e se 

aproximavam de residências, além de colocar em risco animais que eram criados 
na área e precisaram ser soltos para se esquivarem das chamas. Durante a tarde, 
outra queimada de grandes proporções foi registrada na região do Parque Verde, 

na Avenida das Torres. As chamas atingiram árvores e foram necessários dois 
caminhões ABT (Autobomba Tanque) para fazer o controle dos focos.  

INCÊNDIOS de grandes proporções foram registrados nesta quinta-feira

Em alerta: Já são mais 
de 4 incêndios por dia

De segunda (8) até ontem (11), 
o Corpo de Bombeiros de Cascavel 
atendeu 18 incêndios em vegeta-
ção, uma média de mais quatro 
registros por dia. Além do número 
elevado, o que mais preocupa os 
bombeiros é a causa dos focos, 
que na maioria das vezes é provo-
cado por moradores com a queima 
de lixo ou mesmo o descarte de 
bitucas de cigarro. 

O Corpo de Bombeiros alerta 
para que os cuidados sejam 
redobrados nesta época do ano, 
quando o vento for te registrado 
diariamente e a vegetação seca, 
queimada pelas geadas do fim 
semana, se tornam uma combi-
nação perigosa que faz com que 

as chamas se alastrem com muita 
facilidade, colocando em risco a 
população e os animais que vivem 
perto desses locais.

O pedido é para que a popula-
ção evite qualquer tipo de quei-
mada, por menor que possa pare-
cer. Além do cuidado ao descartar 
qualquer produto inflamável, como 
bitucas de cigarro e até fósforos.

Umidade do ar 
Outro fator que contribui para a 

maior incidência de queimadas é a 
baixa umidade relativa do ar regis-
trada na região. Nessa quinta-feira, 

de acordo com o Simepar (Sis-
tema Meteorológico do Paraná), a 
umidade chegou a 38% em alguns 
momentos, quando o considerado 
adequado para a saúde humanada 

pela OMS (Organização Mundial 
de Saúde) é acima dos 60%. A 
situação é considerada crítica 

quando o percentual chega a 30, 
com alerta vermelho para cuida-

dos com a saúde. 
A previsão para chuvas na região 
de Cascavel é apenas para a pró-

xima segunda-feira (15).  



07LOCALCASCAVEL, 12 DE JULHO DE 2019

 
 

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

CASCAVEL, 12 DE JULHO DE 2019

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

01- ELIAS BERNART E SILVANA APARECIDA PATALINO

02- GUSTAVO VIDA PEREIRA E MAYARA D’AGOSTINI CAMARGO

03- ANDERSON JOSÉ STOKER E LETÍCIA GALVÃO

04- SIDIMAR ROSA DOS SANTOS E MURIELE DIAS FERREIRA 

05- NILTON ROMITO DAVID E LECY AVELINO DA ROCHA 

06- ALEXANDRO SOUZA DA ROSA E GISLAINE DA SILVA PADILHA 

07- NELSON PEREIRA LUNA E LISÂNGELA APARECIDA PAULINO

08- THIAGO BORBA CALIXTO DOS SANTOS E LUÍZA BERNARDINI FERRARI

09- VALTER AVELINO ALVES E SÍLVIA HUGEN

10- IRINEU JANNER E RENATA LOPES ORIENTE

11- MARCELO MORESCO E THAISA MARA BERSANI STRABELI

12- OSVALDO JOSÉ BATISTA E JANETE ZANINI

13- HAILTON APARECIDO RODRIGUES E LECI VEIGA 

14- DIONEI FERNANDO CHRIST E SABRINA MATOSO DE SOUZA 

15- LUIZ PAULO GONÇALVES E MARILENE FRIZON

16- ADRIAN COLLI GONÇALVES E EMANUELLI BORGES DOS SANTOS 

17- TIAGO CÉSAR MORESCO MACIEL E KIMBERLY FERNANDA DA ROSA SOARES

18- LUCAS MATHEUS DE SOUZA E SILVA E JOANA SILVA RESENDE 

19- DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA E PRISCILA SANTOS SILVA 

20- FERNANDO HENRIQUE GUIMARÃES DO NASCIMENTO E CAMILA CRISTINA ALVES CORREA

21- ALESSANDRO ANACLETO DA LUZ E KASSIANE APARECIDA DE MOURA 

22- ALAN GABRIEL CHARAVARA PRADO E KETLLEN KEYTH GONÇALVES FERREIRA

23- CLEVERSON DA SILVA OLIVEIRA E LUCIMARA CARPES PAULINO

24- EZIDIO DA SILVA E ELIANE FLAUZINO DA SILVA 

25- ALAOR DOS SANTOS E JACI QUEIROZ MATOSO

26- ANDERSON SOARES STEINS E BRUNNA GIL WASMANN 

27- LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA E ELEN KETLIN NOGUEIRA CAMARGO

28- GIOVANI DOS SANTOS FAJARDO E MEIRIELLY MIRIAN ALONSO BRETAS

29- LORILDO ANTUNES DOS SANTOS E TEREZINHA ANTUNES DOS SANTOS 

30- JÚNIOR ALEXANDRE ALVES DE DEUS E SANDRA DA SILVA BUENO

31- LUIZ PAULO DA SILVA E ÉDINA REGINA GLOVACKI 

 Vistoria
Nesse terceiro ciclo foram coletadas 23 
amostras de larvas positivas para Aedes 
aegypti num universo de 4.350 imóveis 
inspecionados, que foram divididos em 
dez estratos, totalizando 117 localida-

des cadastradas no Setor. O número de 
imóveis inspecionados é determinado 
em função da densidade populacional.
O estrato 8 - que abrange as regiões de 
Pioneiros Catarinenses, Acácia, Neva, 

Vila Tolentino, Parque São Paulo, Parque 
Tarqüínio, Maria Luiza e Itamarati - 

apresentou o maior índice de infesta-
ção, com 1,2%, considerado de médio 

risco. Diante disso, nas próximas sema-
nas o Setor de Controle de Endemias 

intensificará as inspeções neste estrato.
Até o dia 24 de junho, o Município já 
havia confirmado 1.133 casos de den-
gue, com 3.206 notificações e 825 que 
ainda aguardavam resultado ou coleta 
de exame. Três pessoas morreram em 

decorrência da doença.

3o LirAa: infestação do 
Aedes aegytpi cai para 0,5%

O Setor de Controle de Endemias da 
Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou 
ontem (11) o resultado do 3º ciclo do 
LirAa. O Levantamento Rápido de Índices 
para Aedes aegypti realizado esta semana 
aponta 0,5% de infestação em Cascavel, 
considerado de baixo risco para epidemia. 
O Ministério da Saúde preconiza como 
aceitável até 1%.

De acordo com a diretora de Vigilân-
cia em Saúde, Beatriz Tambosi, a redução 
dos índices de infestação está relacionada 
às ações desenvolvidas pelo Mutirão de 
Limpeza realizado na cidade, iniciado em 
abril e em andamento na segunda fase 
com inspeções em imóveis fechados ou 
abandonados e de acumuladores.

“Além da intensificação das vistorias 
em horários alternativos pelos agentes de 
combate às endemias, foram realizadas 
atividades educativas nas escolas públicas 
e privadas, e em entidades, pela Equipe 
de Educação em Saúde, e trabalhado a 
conscientização da população em relação 
à importância dos cuidados no controle 
do vetor Aedes aegypti”, detalha Beatriz.
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A DONA DO PEDAÇO
Maria da Paz pensa em chamar a Polícia e Agno 

decide cobrir o valor das joias furtadas. Rock garante 
a Maria da Paz que ela se decepcionará ao descobrir 
a verdade sobre a filha. Britney se encanta com a por-
quinha dada por Abel. Rock agradece o apoio de Agno. 
Vivi parte para o encontro com Chiclete e Fabiana alerta 
Camilo. Kim provoca Silvia por conta de Márcio. Camilo 
vê quando Vivi e Chiclete entram no motel. Rock confronta 
Jô. Marlene aconselha Maria da Paz a ter uma conversa 
séria com Jô. Lyris se insinua para Rael. Gilda vende 
a cobertura e pensa em fazer negócio com a mansão. 
Cássia desabafa com Lyris. Gilda e Amadeu pensam em 
matricular Carlito em uma nova escola. Rock acredita que 
Fabiana deseja ter um filho com ele. Agno faz uma pro-
posta a Fabiana. Otávio se encontra com Sabrina. Maria 
da Paz questiona Jô sobre o roubo de suas joias.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Yasmin tenta conciliar sua amizade com Filipa e 

Luigi, e fazer com que os dois se entendam. João, Mar-
celo e Poliana ficam felizes com a prisão do fotógrafo 
impostor, mas lamentam por Gleyce ter perdido seu 
dinheiro. Disfarçada, Sara acompanha toda a conversa. 
Afonso diz a Débora que viu Luisa entrando na casa de 
Pendleton sozinha. Mirela descobre que Luca a filmou 
enquanto estava dormindo e fica furiosa. Afonso conta a 
Marcelo que Luisa foi a casa de Pendleton. Poliana diz a 
Jeff e Vini que está com a outra estatueta que estão pro-
curando. Guilherme desabafa com Roger sobre sua briga 
com Raquel, e o pai o aconselha a dar um gelo na menina.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
 A professora chama todos os alunos diz que Mateus 

é inocente. Joel pede para Nina fazer o bolo de aniversá-
rio de Omar. Lurdinha chama Frederico para ajudá-la nas 
compras. No escritório de Otávio, Raul combina de apre-
sentar sua afilhada para Rebeca. Joaquim, Julia e Felipe 
perguntam a Navarro o que ele faz em frente ao prédio. 
O capanga diz que ele está verificando a vizinhança, pois 
deseja se mudar para lá.

TOPÍSSIMA 
Todos no Vidigal ficam preocupados com o sumiço 

de Jandira. Taylor se desespera ao ver que Edison não 
morreu. Vitor esconde a boneca de Jandira no armário 
de Rafael. André liga para Pedro e avisa que a polícia 
de Teresópolis encontrou Edison. Taylor e Paulo Roberto 
ficam tensos.

JEZABEL 
Jezabel diz a Acabe que devem fazer um ritual a 

Baal para que dê a vitória. Acabe pergunta a Zedequias 
o que ele acha. Joana tenta falar com Obadias, mas ele 
a ignora. Miguel avisa que os sírios chegaram. Hannibal 
pede que aguardem seu comando. Bem-Hadade diz ao 
exército que vão esperar o dia amanhecer para atacar. 
Acabe discursa na entrada dos portões de Samaria. Exér-
cito sírio marcha em direção à Samaria. Acabe, Hannibal 
e Adad e Barzilai não acreditam no que veem.
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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- ADELAR DE JESUS PADILHA E DORACI ALMEIDA DO PRADO
2- EDER ANDRÉ E JANETE SALLES
3- GILBERTO NUNES MENDES E JESSICA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
4- MARCO AURÉLIO ANTUNES E SUZANE CRISTINA RODRIGUES
5- JOÉL BAMPI E LUCIMAR FLECH
6- ALEXANDRE AUGUSTO DUARTE BARBOSA E REBECA HARTIMO DE SOUZA
7- ALCIDES CLAUDIO DE MATOS JUNIOR E JOSILAINE DA SILVA ALIXANDRE
8- WESLEI DA SILVA MARMELO E SIMONE MACHADO DA SILVA
9- REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA E VILMA VIANA LUFT
10 - ELADIO EDSON HUTT E DANIELE OLIVEIRA FERREIRA
11- LEANDRO RODRIGUES E JOSIELE MIRANDA ALBINO
12 - MAYCO APARECIDO DE SOUZA E DENISE MONTEIRO
13 - RANNIEL LINDOSO E ROSANGELA CORDEIRO
14 - RAFAEL MONGENSTERN E FATIMA MICHELE DE ASSIS
15 - ARMINDO GERKE E IRENE PEREIRA
16 - LUIS FELIPE GRIEBELER E CAROLINE ZANELLA
17- EMILIO CEZAR BENITES E GLADYS DA SILVA
18- LEANDRO CORDEIRO PIRES E ANA PAULA DA SILVA CASTRO
19 - ANDRE DA SILVA GALESKY E RISONEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS
20- GEAN CARLO PEIXOTO E JÉSSICA ALINE MALANOTTE
21- FERNANDO SOARES NEVES E JUCIANE DE OLIVEIRA 
22 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E JOCYMEIRE DUARTE COELHO

MALHAÇÃO 
Góes revista Cléber em uma blitz e pede que o rapaz 

mande um recado para Marco. Raíssa explica para Anji-
nha que Jaqueline acredita que a polícia esteja envolvida 
na morte de Zé Carlos. Carla tem uma conversa séria com 
Marco. Regina fala com Guga sobre Max. Rita descobre 
que Nina está internada no hospital. Regina muda seu 
visual. Góes procura Marco e o alerta sobre a segurança 
de Carla. Karina usa Milena para ofender Jaqueline. 

VERÃO 90
Lidiane contagia a todos com sua aula de malhação 

“Fique Fera com a Pantera”. Larissa decide concorrer 
a uma bolsa de pós-graduação na Alemanha. Quinzi-
nho descobre que Mercedes encerrou a conta ban-
cária e transferiu o dinheiro para Andreas/Galdino 
investir. Ticiano tem ciúmes ao ver o presente de 
Quinzinho para o filho de Dandara. Andreas/Galdino 
foge de Madá, que acaba encontrando Norminha, 
a ex-noiva do impostor. Madá avisa a Álamo que 
Andreas Moratti é um farsante. 
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Para ser aberto aos outros, você vai precisar 
fazer um esforço. Você foi avisado, relaxe! 
Você estará mais bem equipado para enfren-
tar os problemas que o prendem. Sua moral 
está bem.

Você vai ser mais tático do que o habitual e as 
pessoas confiam em você, então não abuse 
dessa confiança. Momentos de relaxamento 
permitirão que você descanse você precisa disso. 
Encontre distração nas artes, nos shows, etc.

Você vai estar no processo de plantar as 
sementes para colher uma vida melhor. Siga a 
sua linha de raciocínio. É hora de descansar e 
permitir que seu corpo se recupere, relaxando 
o máximo possível.

Você está no centro do palco e não terá 
problemas para persuadir os outros a tra-
balharem com você. Evite discussões tem-
pestuosas, que sugam sua energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

Não conte com ninguém hoje, somente com 
você. Mesmo que tenha tendência a pen-
sar em coisas demais, você ficará bem se 
conseguir um pouco de ar fresco - literal e 
figurativamente falando.

Se você se prender aos seus valores, você 
terá o melhor dia de todos, não dê ouvidos a 
ninguém. Uma vida equilibrada está ao seu 
alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte

Você vai ouvir fofocas em torno de você 
e deve ficar completamente de fora para 
evitar disputas. Seria uma boa ideia des-
cansar da turbulência ao seu redor. Admitir 
isso seria vantajoso.

Você está interessado em se tornar útil e você 
terá sua chance. Um favor será devolvido. Uma 
reunião com os amigos ou a família iria ajudá-lo 
a recarregar as suas baterias psicologicamente 
e delicadamente eliminaria o estresse.

Expresse-se sem falsa modéstia, a mensa-
gem será transmitida. Cuidado com o sistema 
digestivo e dê uma boa olhada em sua dieta, 
certificando-se de que você tem a nutrição que 
realmente precisa.

Não se preocupe muito com as coisas que 
você não pode fazer nada a respeito. Respire 
mais profundamente, isso vai lhe ajudar a 
encontrar a calma que você precisa para as 
mudanças que está fazendo.

A agitação emocional em torno de você lhe dá 
pouco espaço para a autoexpressão. Você pre-
cisa dar um descanso para seus nervos. Não 
há por que se alarmar, mas evite a agitação e 
você vai recuperar a sua calma interior.

Você vai se sentir inspirado para estabelecer 
um maior equilíbrio na sua vida. A sensação 
de cansaço lhe dá uma pista: uma noite tran-
quilo seria o ideal, descanse na sua própria 
casa.
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Doce brasi-
leiro com
leite con-
densado

Praia mais
badalada
de Per-

nambuco

Desi-
nência

verbal do
infinitivo

Esperi-
dião Amin,
político ca-
tarinense

Dribles 
descon-

certantes
(fut.)

Causa de
estresse
entre os
idosos

Forma de 
comuni-
cação

com Deus

O natural
do país 

de origem
do café

(?) Doha,
debate 
da OMC

Instru-
mento da
torre de
igrejas

1.002, em
romanos

Chama-
mento

informal
Cinza, em

inglês

Capital Na-
cional da 
Suinocul-
tura (SC)
Vitamina
essencial
à visão
noturna

(?) Legal,
famoso

xerife dos
desenhos

"(?) Dou-
rados",
antiga

minissérie

Grupo de animais
tocado pelo vaqueiro

A professora do
ensino superior

Arte, em
inglês
Sem

demora

Ingrediente
do tacacá 
Pai do ami-
go (bras.)

Laranja,
em inglês
Vontade;
coragem

Ligações;
vínculos
Tornou
público

(?) de artifício: são
atrativos do réveillon
de Copacabana (Rio)

Amolado

Separado
com

tesoura

Embalagem
de refri-
gerantes
Triunfo

Respon-
sável pela 
Indepen-
dência do

Brasil

Carne,
em inglês
"Internet",

em IE

A de Urano é a mais
fria do Sistema Solar
Doutrina
filosófica
que se

opõe ao 
Materia-

lismo

Hiato de
"miolo"

A nação
amiga

de outra

Lago escocês
famoso
por seu

"monstro"

3/art — ash. 4/meat — ness. 6/liames — orange. 9/idealismo.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
16 
02 
03 
16

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Sala do advogado 
na 15ª SPD 
A OAB-Cascavel (Ordem dos 
Advogados do Brasil) inaugurou ontem 
(11) a sala do advogado na Delegacia 
de Polícia Civil de Cascavel. O espaço 
será destinado aos atendimentos dos 
profissionais com os clientes detidos 
na Cadeia Pública. De acordo com a 
delegada-chefe da 15ª SDP, Mariana 
Vieira, antes os atendimentos aconteciam 
na porta da cela provisória. A iniciativa é 
das comissões de Prerrogativas Profissionais 
e de Direito Criminal da Subseção da 
OAB. E a inauguração contou com a 
presença de diversos profissionais 
e autoridades policiais. 

Sem solução: Ossadas 
seguem “incógnitas”
A Polícia Civil ainda não sabe de 

quem são as duas ossadas encon-
tradas nos últimos meses em Cas-
cavel. Além da identificação, não há 
também qualquer suspeito dos pos-
síveis crimes relacionados a elas.

A primeira ossada foi encon-
trada enterrada em um terreno 
no Bairro Interlagos. Uma fossa 
estava sendo aber ta no local e 
durante as escavações a ossada 
foi encontrada pelos trabalhadores. 

Os ossos estavam enrolados 
em um tecido e, de acordo com 
as primeiras análises, estariam no 
local havia anos. O material foi enca-
minhado para Curitiba, onde a perícia 
deve ajudar a identificar a vítima, sexo, 
idade e causa mortis, contudo, até 
o momento, não houve resultado 
das análises nem evolução na 
investigação do caso, de acordo 

com a Delegacia de Homicídios. 
A ossada encontrada há pouco 

mais de um mês, no dia 7 de junho, 
em uma área de mata próxima à 
PR-180, a cerca de 10 km da BR-277, 
também permanece um mistério. 

O material foi enviado a Curitiba 
e aguarda perícia para identifica-
ção da vítima e causa da morte, 
já que foram encontrados indícios 
de suposto suicídio. Ao lado dos 

ossos havia uma mochila, com 
roupas e acessórios masculinos, 
o que levou a polícia a acreditar se 
tratar de um rapaz. 

Pela data de vencimento de uma 
garrafa de refrigerante encontrada 
no local, a polícia acredita que a 
morte tenha acontecido há pelo 
menos dois anos. Até agora, nin-
guém sabe mais do que no dia em 
que os ossos foram encontrados.
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 Gaúcho de Rali
A dupla de Cascavel formada pelo 

piloto Sandro Suptitz e pelo navegador 
Eduardo “Lobinho” Ortolan disputam a 
quinta etapa do Campeonato Gaúcho 

de Rali de Velocidade. A prova será 
neste sábado, em Panambi. Os dois 

vão competir na categoria RC4.
Supttitz e Ortolan optaram por dis-
putar duas competições nesta tem-

porada. Além de defender o título do 
Campeonato Brasileiro, conquistado 

em 2018, o objetivo será também 
disputar o regional gaúcho. 

 O Kartódromo Delci Damian 
será palco das duas fases da 54ª 
Edição do Campeonato Brasileiro 
de Kart, principal competição de 
kart do País.

A primeira será realizada de 15 
a 20 de julho e terá em sua pro-
gramação as atividades das cate-
gorias cadete, mirim, júnior menor, 
júnior, codasur, KZ sênior, F4 gra-
duados, F4 sênior e super F4.

Já a segunda fase será realizada 

de 23 a 27 e terá as atividades 
das categorias: Codasur Jr, KZ gra-
duados, graduados, sênior A, sênior 
B, supersênior, supersênior máster, 
internacional ok, novatos, F4 super-
sênior e F4 supersênior máster.

Com processo de inscrição 
aberto ainda no dia 2 de maio, a 
competição - a maior do País para 
a modalidade - conta com a confir-
mação de mais de 400 pilotos, de 
6 até 54 anos de idade.  

Cascavel respira velocidade

KARTÓDROMO pronto para o Brasileiro

A
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Cascavel volta à 
quadra em mais um 
clássico paranaense

O Cascavel se prepara para 
outro clássico paranaense, 
pela Liga Nacional, contra o 
Marreco de Beltrão, que cos-
tuma complicar a vida da ser-
pente. Depois de ter interrom-
pida a sequência de vitórias na 
competição nacional na derrota 
para a Assoeva por 4 a 1º time 
busca a reabilitação.

Para o jogo deste sábado, 
no Ginásio da Coopavel, o 
técnico Cassiano Klein não 
poderá contar com todo o 
elenco. Deivão e Adeir ton 
seguem na recuperação e 
dificilmente terão condições 
de entrar. Edimar, que não 
jogou contra o Campo Mourão 
quarta-feira, tem chances de 
ser relacionado para a partida.

O Cascavel está na oitava 
posição, com 21 pontos, e o 
time de Francisco Beltrão tem 
15 pontos, na 12ª colocação. 
O jogo será no Ginásio da 
Coopavel, às 19h. 

Motovelocidade
Depois de cinco anos de 
pausa, o Campeonato Para-
naense de Motovelocidade 
volta a Cascavel. A abertura 
da temporada paranaense 
de 2019 será nos dias 20 e 
21 deste mês, no Autódromo 
Zilmar Beux, em Cascavel. 
Estarão na pista pilotos nas 
categorias 250 cc, 300 cc, 
600 cc e 1000 cc. Inscrições 
seguem abertas, pelo tele-
fone (45) 99952-2360.

Tristeza no ciclismo 
cascavelense
Amigos e desportistas cascavelenses foram 
pegos de surpresa com a morte precoce do 
ciclista Maurício Leite Campos, ocorrida na 
tarde ontem (11) durante treino no trajeto 
entre Cascavel e Tupãssi.
Conforme amigos, ele passou mal ao chegar a 
Tupãssi, cerca de 40 km de Cascavel. Ele che-
gou a ser socorrido, mas faleceu no local.
Paulista, como era conhecido pelos colegas, 
era acostumado a pedalar longas distâncias e 
participava de provas em todo o Estado.

 DIVULGAÇÃO 

SUPTITZ e Ortolan encaram o Rali de Panambi 
como um bom treino para o Brasileiro 

LIGA NACIONAL
            SEXTA-FEIRA

20h15 Intelli x Minas Tênis
20h15 Tubarão x Assoeva
   

             SÁBADO
13h15 Pato x Sorocaba
19h Atlântico Futsal x Blumenau Futsal
19h Cascavel x Marreco 
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9ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 19 8 6 1 1 13 2 11
2º Botafogo-SP 16 8 5 1 2 9 4 5
3º Londrina-PR 16 8 5 1 2 9 7 2
4º Sport-PE 16 9 4 4 1 14 10 4
5º Ponte Preta 15 8 4 3 1 12 7 5
6º Atlético-GO 14 8 4 2 2 10 8 2
7º Paraná-PR 13 8 3 4 1 9 8 1
8º Figueirense-SC 13 8 3 4 1 6 5 1
9º Coritiba-PR 12 9 3 3 3 10 9 1
10º Criciúma-SC 12 9 3 3 3 7 8 -1
11º Cuiabá-MT 11 9 3 2 4 8 10 -2
12º Oeste-SP 11 8 2 5 1 7 3 4
13º CRB-AL 10 8 3 1 4 8 9 -1
14º Vila Nova-GO 10 8 2 4 2 6 6 0
15º Brasil-RS 9 8 3 0 5 5 8 -3
16º São Bento-SP 8 9 2 2 5 10 14 -4
17º Operário-PR 7 8 2 1 5 4 8 -4
18º América-MG 5 8 1 2 5 6 10 -4
19º Guarani-SP 5 8 1 2 5 4 9 -5
20º Vitória-BA 4 9 1 1 7 8 20 -12

SÉRIE B

10ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 25 9 8 1 0 18 2 16
2º Santos 20 9 6 2 1 12 7 5
3º Flamengo 17 9 5 2 2 15 9 6
4º Internacional 16 9 5 1 3 13 8 5
5º Atlético-MG 16 9 5 1 3 14 11 3
6º Goiás 15 8 5 0 3 11 8 3
7º Botafogo 15 9 5 0 4 8 8 0
8º Bahia 14 9 4 2 3 11 11 0
9º São Paulo 14 9 3 5 1 8 5 3
10º Corinthians 12 8 3 3 2 7 5 2
11º Grêmio 11 9 3 2 4 10 11 -1
12º Athletico 10 9 3 1 5 13 12 1
13º Ceará 10 9 3 1 5 10 9 1
14º Fortaleza 10 9 3 1 5 8 13 -5
15º Vasco 9 9 2 3 4 8 14 -6
16º Fluminense 8 9 2 2 5 13 16 -3
17º Chapecoense 8 9 2 2 5 10 14 -4
18º Cruzeiro 8 9 2 2 5 9 16 -7
19º CSA-AL 6 9 1 3 5 3 15 -12
20º Avaí-SC 4 9 0 4 5 4 11 -7

SÉRIE A

        SEXTA-FEIRA
19h15 CRB x Guarani
21h30 Ponte Preta x Oeste

       SÁBADO
11h América-MG x Figueirense
16h30 Atlético-GO x Vila Nova-GO
18h Botafogo SP x Brasil de Pelotas 
19h15 Operário PR x Londrina
19h15 Paraná x Bragantino

         SEGUNDA
20h Cuiabá x Sport Recife 

O artilheiro da Copa América 
agora promete desequilibrar 
no Brasileirão 2019. Ever ton 
Cebolinha já deixou sua marca na 
primeira partida do Grêmio após 
a parada para a Copa América 
(empate com o Bahia pela Copa 
do Brasil). O próximo desafio do 
Tricolor gaúcho é contra o Vasco, 
neste sábado (13), às 17h, na 
Arena do Grêmio. 

Inter tem parada 
indigesta 

O Internacional não tem definido 
o time que enfrentará o Athletico 
Paranaense, na volta ao Brasileiro, 
domingo, fora de casa. Após a der-
rota para o Palmeiras pela Copa do 
Brasil, os jogadores serão avaliados e 
é possível que não estejam todos os 
titulares em campo diante do Rubro-
-Negro: “Vamos pensar no Athletico 
Paranaense e também na decisão da 
quarta que vem [jogo de volta das 
quartas de final da Copa do Brasil 
contra o Palmeiras]. Fazer um jogo 
desse nível de dificuldade sem ter 
feito outros antes é ruim para todo 
mundo. Mas é o que temos, e vamos 
achar soluções”, disse o técnico 
Odair Hellmann. 

Confronto paulista 
abre rodada

A Série B retorna nesta sexta-
-feira para Guarani (vice-lanterna 
com cinco pontos) e CRB (13º com 
dez). A partida será disputada no 
Estádio Rei Pelé, em Maceió, local 
da última vitória do time alagoano 
contra o Bugre, em 17 de  
novembro de 2012.

O outro time de Campinas, 
a Ponte Preta quer voltar com a 
mesma força que terminou a fase 
inicial do Campeonato Brasileiro 
da Série B. O objetivo é retomar 
uma posição no G4, o time está na 
quinta colocação, com 15 pontos. O 
Oeste está na 11ª colocação, com 
11 pontos, e joga para se aproximar 
da parte de cima da tabela. 

Jogando em casa, com mais 
armas ofensivas e com um téc-
nico que conhece bem o elenco, o 
Grêmio é candidato natural a obter 
sua quarta vitória na competição e 
quem sabe deixar a 11ª posição. 
Mas o empate com o Bahia em 
casa pela Copa do Brasil serviu 
de alerta para Renato Gaúcho, que 
espera um melhor rendimento da 
equipe no fim de semana.

        SÁBADO
17h Fortaleza x Avaí
17h Grêmio x Vasco da Gama
19h15 Bahia x Santos
19h15 São Paulo x Palmeiras

        DOMINGO
11h Flamengo x Goiás
16h Athletico-PR x Internacional
16h Corinthians x CSA
16h Cruzeiro x Botafogo
19h Chapecoense x Atlético-MG

     SEGUNDA
20h Fluminense x Ceará 

Grêmio confia no 
brilho de Cebolinha 
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

Vem
P R O M O Ç Ã O

poupar
ganhar

e

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

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

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão
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