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Anunciado há quase um 
ano, Centro de Apoio ao 
Surdo não saiu do papel

PÁGINA

07
Perícia confirma que carta
com relato da morte de mãe 
e filha é de suspeito preso 

Com 270 atletas, Cascavel
se prepara para fazer bonito 
na 62a edição dos Japs

 O prefeito Leonaldo Paranhos comandou ontem a Escola de 
Governo e detalhou o maior programa de mobilidade da cidade: o 

Cascavel Avança, com parte significativa dos recursos já confirmada 
por meio do Avançar Cidades. No total, serão quase R$ 77 milhões 
em obras por todo o Município. Além de revitalização de diversas 

ruas, o dinheiro inclui mais de 800 pontos de ônibus (foto).
l Pág. 3

Bairros receberão
R$ 77 mi em obras

PÁGINA

12
PÁGINA

14

POVO SUJÃO
Apesar das constantes denúncias e dos arrastões feitos 
pela Secretaria de Meio Ambiente, moradores do Bairro 
Esmeralda convivem com um lixão a céu aberto. Lotes 

baldios são usados para despejo irregular de lixo.
l Pág. 6
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
05/10 - 13h48

Fases da lua

Cascavel Curitiba
Quarta

Minguante
21/10 - 10h41

Nova
28/10 - 01h40

h
29 17 h

h
30 16
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h
h

25 15 h
h

27 10

QuintaQuinta

Cheia
13/10 - 18h10

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 05 13 24 26 27 29
concurso: 0211

05 18 20 26 31 35

concurso: 1996

concurso: 1392

14 24 32 38 46 53
concurso: 2195

concurso: 5092

15 24 49 65 66

concurso: 5429

96.257
20.310
84.448
72.250
62.097

MAIO

AMÉRICA/RN

concurso: 1874

01 05 06 08 09 10 13 14 
17 19 20 21 22 24 25

concurso: 2011

04 17 20 21 28 29 36 
38 46 47 49 55 57 59 

62 73 79 80 83 91

02 12 25 29 38 48

03 13 33 34 45 47 63

‘‘

‘‘

Juciléia Lima é doutora e mestre em Direito Tributário e 
Financeiro, professora de Direito Tributário na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie Campinas

Brinquedos de crianças têm 
carga tributária de gente grande

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

‘‘

‘‘  Kristalina 
Georgieva, a 

nova diretora-
gerente do FMI 
(Fundo Monetário 
Internacional), em 
seu primeiro dis-
curso no cargo.  

Comemorado no dia 12 de outubro, o Dia das Crianças é uma 
das datas mais importantes quando o assunto é diversão para os 
pequenos que aguardam ansiosamente ganhar presentes dos pais, 
dos avós, dos tios e dos padrinhos.

As sugestões de presentes são várias e variam de acordo com 
o preço e a idade dos pequenos, como os presentes tradicionais 
(aqueles que nunca saem de moda, tais como: carrinhos, bonecas, 
bola de futebol); os educativos (que apresentam formas, letras e 
números comumente destinados às crianças menores) e ainda, os 
presentes tecnológicos (smartphones, ipads, notebooks, jogos - os 
preferidos dos mais crescidinhos).

Entretanto, ser criança pode custar muito caro, dado que em 
torno de 40% do valor dos brinquedos é representado por tribu-
tos. Quando o consumidor compra um brinquedo tradicional como 
bonecas, carrinhos ou um jogo educativo, 39,7% do preço final é 
representado por tributos.

Sobre a compra de uma simples bola de futebol incide 48,49% 
de tributos, e, de outros produtos que também vendem bastante 
na época, a carga tributária ultrapassa 50% do preço final como 
no caso dos jogos - 72,18%; tênis importados - 58,59%; patins, 
patinetes e skates - 52,78%. Já sobre os artigos de vestuário e 
sapatos, incide 34,67%, enquanto que os livros 15,52%, teatro e 
cinema 20,85%, estes detêm a menor carga tributária.

Por sua vez, sobre a compra de um ipad importado 59,32% do 
preço é representado por tributos; smartphone importado - 68,76%; 
celular - 39,80% e de um notebook - 24,30%, todos os dados aqui 
refletem o levantamento efetuado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário).

Sendo assim, embora o dia 12 de outubro seja destinado às 
crianças, é evidente que a carga tributária sobre os brinquedos no 
Brasil é coisa de gente grande.

“A ampla desace-
leração significa 

que o crescimento 
(global) neste ano atingirá 
o nível mais baixo desde o 

começo da década”.

DIVULGAÇÃO
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Palanque na Câmara
O deputado Marcio Pacheco (PDT) não estava de corpo 
presente na Câmara de Vereadores, mas sua “memória” 
esteve no foco de um embate entre Josué de Souza (PSB) 
e Fernando Hallberg (PDT). Tudo começou com a votação 
da moção de repúdio aos cortes de licenças-prêmios pelo 
Estado. Encaminhado pelo Executivo estadual, o projeto 
foi aprovado na CCJ (Comissão de Justiça) da Assembleia 

Legislativa, da qual Pacheco integra, e ele votou pela 
constitucionalidade do projeto. “Fique atento! Deputados 

que serão candidatos em seus municípios estão fazendo isso 
no Estado e vão fazer isso no Município. Antes que o mal 

aconteça é melhor cortar a cabeça”. No entanto, Pacheco foi 
um dos 12 deputados que votaram contra o projeto, que foi 

aprovado com 39 votos favoráveis.

Estoque de sobra?
A Comissão de Saúde apura a situação dos medicamentos 

em Cascavel e requer dados para Secretaria de Saúde 
sobre o controle de produtos nas Unidades Básicas de 
Saúde e na Central de Abastecimento Farmacêutico. 
Os vereadores Josué de Souza, Roberto Parra e Jorge 

Bocasanta pedem a criação de uma comissão para que faça 
um inventário sobre todos os materiais estocados.

O prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) apresen-
tou ontem (8) detalhes do 
Programa Avançar Cida-
des e repasses da Sedu 
(Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano) 
que, juntos, somam quase 
R$ 77 milhões.

Para o Avançar Cidades 
estão estimados quase R$ 
40 milhões para instalação 
de 874 abrigos de ônibus na 
cidade, feitos de estrutura 
desmontável, com vidros 
ao redor, bancos, lixeiras e 
calçadas no entorno (total 
de R$ 16.829.557,22). 
“Empresas de publicidade 
poderão explorar com anún-
cios nos pontos”, acres-
centa o prefeito. 

Também serão cons-
truídas faixas elevadas em 
frente a 29 escolas com 
sinalização de trânsito e 
calçadas (R$ 974.097,96), 
reestruturação da Avenida 
Papagaios - 11 quadras -, 
1,6 quilômetro de recape, 
calçadas em paver, arbori-
zação e sinalização, reur-
banização das Ruas Itália, 
Gralha Azul e Interlagos (R$ 
7.051.872,06); reestrutura-
ção da Rua Xavantes - 17 
quadras -, 1,8 km de alar-
gamento e reestruturação 
de pavimento, calçadas em 
paver, arborização e sina-
lização; e ainda reestrutu-
ração das Ruas Gandhi, 
Adolfo Garcia, Maria Tereza 
Figueiredo e Leonardo da 
Vinci, com 2,3 km de alar-
gamento e reestrutura-
ção (R$ 11.128.753,63). 
“Vamos instalar iluminação 
em LED. Chega de apanhar. 
Essas lâmpadas são muito 
mais eficientes. Vamos usar 
recurso para já instalarmos 
essa nova iluminação”, 
enfatiza Paranhos.

A fundo perdido, a prefei-
tura obteve R$ 15 milhões 
do governo estadual que 

Defensor atento
Hallberg entendeu o 
recado e citou o título 
de “boneco de posto”, 
que chacoalha para todo 
lado, dando a entender 
que alguns vereadores 
não sabem para onde 
vão. Hallberg ironizou o 
comportamento do colega 
de plenário, que integra 
a Comissão de Justiça 
da Câmara e, portanto, 
deveria ter entendido a 
situação e não disparar 
uma “fake news”. Josué 
disse que não citou nomes 
e que Hallberg estava 
comprando as dores do 
partido.

Olha a câmera
O vereador Sebastião 
Madril (PMB) encaminhou 
uma solicitação ao 
governo estadual pedindo 
mais transparência aos 
exames para liberação 
da Carteira Nacional de 

Habilitação. O parlamentar 
requer câmeras de vigilância 
nas salas de testes para 
garantir a honestidade de 
quem oferece os exames e 
de quem passa por eles. O 
sistema já é usado em outros 
estados do País.

Água turva
Parece que o gerente 
regional da Sanepar, Renato 
Bueno, não terá sossego tão 
cedo. O vereador Celso Dal 
Molin anda mexendo bem 
fundo e descobriu que entre 
outubro 2002 e novembro 
de 2004 a companhia 
administrou o serviço 
sem contrato. “A Sanepar 
administrou sem legalidade. 
Quero saber como cobrou 
nesse tempo os moradores”, 
diz Dal Molin, que pretende 
verificar a legalidade 
da cobrança de uma 
indenização ao Município 
pelos dois anos com lucros 
sem oferecer contrapartidas.

Bairros receberão
R$ 77 mi em obras

serão usados para pavi-
mentação e outros R$ 15 
milhões serão obtidos por 
meio da Fomento Paraná. 

Do montante, R$ 12 
milhões serão aplicados em 
vias mais periféricas. Outros 
R$ 10 milhões serão usados 
para recuperar o pavimento 
de bairros centrais. “Defini-
mos algumas prioridades, 
mas vamos atender as rei-
vindicações dos parlamen-
tares”, garante Paranhos. 
Outros R$ 8 milhões serão 
usados na região central, e 
mais R$ 7 milhões incluem 
mobiliário/equipamentos 
para concluir as obras do 
Aeroporto Municipal; a revi-
talização da Praça Wilson 
Joffre (um pavilhão coberto 
será instalado para abrigar 
eventos e a Feira do Pro-
dutor Rural); e a conclusão 
do ginásio de esportes do 
Distrito de Juvinópolis, obra 
que chegou a ser iniciada na 
gestão passada, teve nova 
licitação na atual gestão e 
acabou abandonada. 

E a Itaipu se compro-
meteu até o fim do ano a 
repassar verbas para com-
pra de dois fingers para o 
Aeroporto Municipal.

CICLOFAIXAS DE FORA?
Os projetos já aprovados 

pelo governo federal devem 
sofrer alterações devido 
à pressão popular. É que 
comerciantes são contra a 
implantação das ciclofaixas 
nas vias como foi feito na 
Avenida Tito Muffato, por 
reduzirem as vagas de esta-
cionamento. E o prefeito 
pretende ceder, caso seja 
da vontade dos moradores. 
“Tivemos uma resistência 
em relação às ciclofaixas. 
Não há problema, podemos 
reavaliá-las”. 
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 O secretário da Casa Civil, 
Transparência, da Prevenção e Com-
bate à Corrupção de Cascavel, Cle-
tírio Feistler, deixou explícito ontem 
(8), durante Escola de Governo - reu-
nião entre servidores do Paço Muni-
cipal -, que os projetos apresentados 
para uso dos recursos provenientes 
do empréstimo internacional do 
Fonplata (Fundo de Desenvolvimento 
Financeiro da Bacia do Prata) terão 
sucessivas alterações. 

Isso porque foram elabora-
dos a toque de caixa. Diante da 
pressa para a garantia da verba 
e das possíveis falhas a serem 
constatadas, o apoio dos vereado-
res foi clamado. “Vamos precisar 
muito da Câmara. Precisaremos de 
uma ligação próxima para alterar 
os projetos. São intervenções na 
cidade, ruas, parques e melhorias 
em mobilidade e isso depende do 
entendimento da Câmara e da pre-
feitura. Temos que unir forças para 
melhor solução para o que propo-
mos”, argumenta Feistler.

Ao todo, serão emprestados 
US$ 40 milhões que ainda dependem 
de tramitações. Porém, a prefeitura 
não precisa esperar a autorização para 
iniciar as licitações. Pode deixar tudo 
pronto para iniciar as contratações 
assim que tiver o aval do Senado. 

Até o fim do ano, a Câmara de 
Vereadores deve avaliar se autoriza 
a obtenção do crédito internacional. 
Mesmo assim, dependerá de uma 
autorização do Senado a liberação 
efetiva do recurso. “Acreditamos 
que isso não será problema, pois 
é um procedimento normal. Por 
obtermos a liberação recebemos 
até uma ligação do ministro nos 
parabenizando”, disse o prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC).

Projetos terão que ser
alterados após empréstimo

PREFEITO Paranhos apresentou mais detalhes sobre os investimentos que pretende fazer com empréstimo 
do Fonplata 

Os recursos serão usados para 
revitalização da Avenida Carlos 
Gomes, obras de revitalização 
da Avenida Brasil desde a Praça 
Luiz Picolli (Bíblia) sentido FAG e 
da área da Rodoviária Velha, no 
Centro, onde Paranhos apontou 
problemas estruturais em constru-
ções antigas que serão fiscalizadas 
pelo IPC (Instituto de Planejamento 
de Cascavel). 

Fazem parte dos projetos ainda 
parques ambientais no Bairro Santa 
Felicidade e Interlagos/Floresta; 
implantação de 30 quilômetros de 
ciclofaixas; binários Manaus/Belém 
e Juscelino Kubitschek/Flamboyant; 
uma usina de compostagem e o Ter-
ritório Verde no Lago e no Zoológico. 
Obras que deverão ser executadas 
em quatro anos.

A sociedade será convocada a 
participar de audiências públicas 
para colaborar com as definições 

dos investimentos. “Passamos 
pelas três fases. Precisamos deba-
ter em Cascavel esse projeto com 
segmentos organizados. Inves-
timentos que vão nortear nossa 
cidade nos próximos anos. Quere-
mos uma ampla participação, pois 
é importante fazer escolhas e deci-
dir: se querem determinado inves-
timento ou não”, afirma Paranhos.

Só a revitalização da Avenida 
Carlos Gomes deve custar R$ 16 
milhões. Se não houver avanço do 
Fonplata, o prefeito garante que 
buscará recursos próprios ou par-
cerias com o Estado para execu-
tar a obra. “A obra demandará um 
planejamento de mobilidade muito 
mais que estético. Precisamos 
definir com todos como isso será 
desenvolvido”, complementa o pre-
sidente do IPC, Edson Vasconcelos. 

SECOM
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 O Dia das Crianças terá um sabor 
muito especial para cinco estudantes 
dos 4º e 5º anos de escolas de Cascavel 
e região. Elas farão pronunciamentos 
na tribuna da Câmara dos Deputados 
em Brasília em sessão solene na manhã 
desta quinta-feira (10) e às 14h10 do 
mesmo dia serão recebidas pelo presi-
dente da República, Jair Bolsonaro.

As estudantes foram escolhidas em 
um concurso de oratória promovido pelo 
NRE (Núcleo Regional de Educação) de 
Cascavel.

 Os moradores da Rua Granada, 
no Bairro Esmeralda, zona sul de 
Cascavel, convivem diariamente com 
um verdadeiro lixão a céu aberto.

No fim da rua existem três ter-
renos baldios que viraram depósito 
dos mais diversos entulhos, desde 
sapatos, roupas, eletrônicos, brin-
quedos, sacolas plásticas, restos 
de construção... até uma cadeiri-
nha bebê-conforto e um capacete 
foram jogados ali. 

O aposentado João Raimundo 
dos Santos conta que a prefeitura 
recolheu o lixo várias vezes, mas 
que as pessoas voltam a jogar. Eles 
mesmo já flagrou um morador fazendo 
o descarte irregular: “Eu falei que ele 
não podia jogar o lixo ali, mas ele me 
disse que eu não tinha nada a ver 
com a situação”, lembra.

João revela que, depois do ocor-
rido, ficou com medo de denunciar 
o problema. “Nós não conhecemos 
as pessoas só de olhar... alguma 

Rua Granada virou 
lixão a céu aberto

coisa ruim poderia acontecer 
comigo só por eu ter falado para 
ele não jogar o lixo ali”. 

O morador cita ainda que a 
situação é incômoda, pois insetos 
saem dos lixos e entram em casa, 
como ratos e baratas.

RESTOS de construção e roupas são 
os descartes mais frequentes   Mutirão de limpeza

De acordo com o gestor do Território Cidadão, José Carlos da Costa, o Cocão, o 
Mutirão de Limpeza Cidade Limpa passou pelo local no início do ano e reco-

lheu todo o lixo que foi encontrado. “Depois do mutirão nós passamos lá mais 
duas vezes, mas as pessoas voltaram a jogar”. 

Coisa frequente
O diretor da Secretaria de Meio 
Ambiente de Cascavel, José Luiz 

Ferreira, conta a secretaria é 
procurada frequentemente para 

recolher o lixo daquele local. “Nós 
fizemos uma limpeza há pouco 

tempo, mas o descarte é grande e 
temos dificuldade em identificar o 
agente causador, pois as pessoas 

jogam o lixo durante a noite”. 
De acordo com ele, se uma 

pessoa for flagrada fazendo o 
descarte incorreto de materiais, 

pode ser aplicada uma multa que 
pode chegar a R$ 500 milhões, 

conforme o resíduo. 

Foram selecionadas as estudan-
tes Jhenifer Rozela (Escola Estadual do 
Campo do Distrito de São João - Casca-
vel), Júlia Lusitani e Ana Clara Cirqueira 
Uhl (Escola Estadual do Campo São Fran-
cisco de Assis, Distrito da Penha, Corbé-
lia), Ellen Julia Ferreira (Escola Estadual do 
Campo Carlos Gomes, Iguatu) e Vinícius 
Oliveira Gomes da Silva (Escola Marilis 
Maria Pirotelli, de Cascavel).

O embarque dos estudantes, que esta-
rão acompanhados da chefe do NRE, pro-
fessora Luciana Paulista da Silva, será às 

11h desta quarta-feira (9) no aeroporto 
de Cascavel em direção a Brasília. 

Tanto as passagens quanto a estada 
dos estudantes está sendo custeada com 
recursos próprios do deputado Evandro 
Roman (Patriotas). “O objetivo é permitir 
que essas crianças passem ao Congresso 
e ao País uma mensagem livre e espon-
tânea sobre o que querem para o Brasil”, 
explica o deputado, enfatizando que o 
projeto nasceu de uma conversa com 
professores e alunos e não tem custo 
para a Câmara Federal.  

Estudantes vão à Câmara e terão encontro com Bolsonaro
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 Termina nesta quinta-feira 
(10) o período para inscrições 
para o Concurso Vestibular 2020 
da Unioeste (Universidade Esta-
dual do Oeste do Paraná). As 
inscrições devem ser realizadas 
exclusivamente pelo site http://
unioeste.br/vestibular.

Para esse concurso, a 
Unioeste oferece 1.230 vagas 
distribuídas nos cinco câmpus: 
Cascavel, Toledo, Marechal Cân-
dido Rondon, Foz do Iguaçu e 
Francisco Beltrão. As provas ocor-
rem no dia 1º de dezembro.

O pagamento da taxa de inscri-
ção (R$ 170) pode ser feito com 
cartão de crédito e ser parcelado 
em até duas vezes. 

 Em janeiro deste ano, a Secre-
taria de Estado da Educação e do 
Esporte entregou o CAS (Centro 
de Apoio ao Surdo), destinado à 
capitação de profissionais da área, 
como tradutores de intérpretes de 
Libras (Língua Brasileira de Sinais) 
e professores bilíngues surdos e 
ouvintes. 

Anunciado em novembro do ano 
passado, o centro deveria funcionar 
em uma sala no Colégio Estadual 
Itagiba Fortunato, no Bairro Brasí-
lia, e, além de Cascavel, atenderia 

Centro de Apoio ao Surdo 
não passou de uma cerimônia 

os NREs (Núcleos Regionais de Edu-
cação) de Assis Chateaubriand, Foz 
do Iguaçu e Toledo, totalizando uma 
população surda de 2.731 pessoas. 

Dez meses depois, o CAS nunca 
chegou a funcionar. Na prática, 
jamais passou da cerimônia de 
entrega. De acordo com a direção 
do colégio, o motivo pelo qual o 
centro não está funcionando não 
foi informado. 

Importante
Clescir Gonzatto é professora de 
letras e Libras e trabalha para o 
Estado na área de educação espe-
cial como intérprete e guia. Para 
ela, a formação ofertada pelo CAS 
é essencial para os profissionais 
que atuam na área. “É funda-
mental para avaliar a qualificação 
desses novos profissionais que 
estão iniciando agora na área de 
educação especial ou trabalho de 
docência bilíngue, com a comuni-
dade surda”. 
Hoje os profissionais que precisam 
de capitação devem se deslocar 
até Guarapuava. O Estado avalia 
qual é o nível de horas em língua 
de sinais para que o futuro profis-
sional possa trabalhar. 
Clescir lamenta que o centro não 
esteja funcionando em Cascavel. 
“O CAS é a base para avaliar o 
nível de conhecimento do intér-
prete ou do instrutor de Libras, 
para que ele possa trabalhar sem 
prejuízos para o estudante”. 

Sem condições
A Secretaria da Educação do Paraná informou que o CAS foi lançado, mas sem 
condições de funcionar: “O centro foi lançado pela gestão anterior [Governo 
Cida Borghetti], porém sem infraestrutura adequada e previsão orçamentária 

para a implementação das atividades em 2019”. 
Ainda de acordo com a pasta, um grupo de trabalho do Departamento de 

Educação Especial, em conjunto com o Grupo de Recursos Humanos Setorial, 
realiza estudo de reorganização para viabilizar o funcionamento do CAS. 

A Secretaria foi questionada se existe uma previsão para que o centro passe a 
funcionar em Cascavel, porém não houve resposta. 

n Reportagem: Milena Lemes

O candidato deverá escolher 
a cidade onde deseja realizar a 
prova. Elas serão aplicadas nas 
cidades-sede da Unioeste e tam-
bém em Curitiba e Maringá. 

A PROVA
A prova do vestibular tem 77 

questões, sendo sete questões 
de cada uma das matérias, e uma 
prova de redação. O conteúdo tem 
como base o currículo do Ensino 
Médio, sendo sete questões de 
cada matéria, nas áreas de Lingua-
gens, códigos e suas tecnologias.

No domingo (1º/12) o acesso 
aos locais de provas será das 
7h40 às 8h10 para a prova de 
Redação e 21 questões da área 

de Linguagens. 
À tarde, os candidatos terão 

quatro horas para responder 
questões das demais áreas. 
Os portões estarão abertos das 
14h10 às 14h40. Todo o con-
teúdo programático e as obras 
literárias podem ser acessados no 
site da Unioeste: www.unioeste.br. 

Vestibular 2020: Inscrições se encerram nesta quinta

Videoaulas
Em um trabalho desenvolvido 

por professores e acadêmicos da 
Unioeste, em parceria com a TV 

Imago, foram elaboradas videoaulas 
sobre as Obras Literárias do Vestibular 
da Unioeste, disponível no site da TV 
Imago: www.imagotvunioeste.com.
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Os Titãs são incansáveis. 
Depois de lançar CD e DVD da 
primeira ópera rock brasileira, 
“Doze Flores Amarelas”, e, 
enquanto organizam a turnê da 
ópera - que percorrerá teatros 
do Brasil em 2019 -, seguem 
na estrada com o show Elétrico, 
um mix de grandes sucessos e 
algumas canções de Doze Flo-
res Amarelas. E tem mais: ainda 
encontram tempo para realizar 
- tardiamente - o desejo de fãs 
que exigem desde 2017 uma 
comemoração pelos 20 anos 
do clássico Titãs Acústico MTV.

Lançado em 1997, Titãs 
Acústico MTV foi um projeto de 
extraordinário sucesso, o mais 
exitoso de todos os Acústicos 
MTV, um fenômeno com mais 
de 2 milhões de cópias ven-
didas, ganhador de discos de 
ouro, platina e diamante.

S E RG I O B R I T TO
Voz, piano e contrabaixo 

B R A N CO M E L LO
 Voz, violão e contrabaixo 

T O N Y  B E L L O T T O 
Voz, guitarra acústica e violão 

COMO NINGUÉM NUNCA VIU

O show
Branco Mello, Sérgio Britto e Tony 

Bellotto cavaram um tempo em suas 
agendas e montaram um show afetivo 
e despojado, em que os três - munidos 
apenas de violões, piano, guitarra acús-

tica e contrabaixo - recriam canções 
do Titãs Acústico MTV e acrescentam 

outras pérolas de seu repertório, como 
“Epitáfio”, “Isso”, “Enquanto Houver 
Sol”, “Porque Eu Sei Que é Amor”, 

“Toda Cor” e muitas outras. 
Esse show conta ainda com participação 

especial de Mário Fabre e Beto Lee. O 
espetáculo é dirigido por Otávio Juliano. 

Interação
Entre uma canção e outra, Branco, Britto 
e Tony - chamados pelos fãs de Trio de 

Ferro - contam histórias e trocam ideias 
com o público, aproveitando o clima 
intimista do show, coisa rara em sua 

longa carreira.  Equilibrando glórias do 
passado e desafios do futuro, os Titãs 
contemplam o presente em mais uma 

grande celebração. 

T  I  T  Ã  S
FOTOS: SILMARA CIUFFA
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quando acontece um acidente com a atriz.

A DONA DO PEDAÇO
Marlene e Evelina explicam sobre o concurso de 

bolos para Maria da Paz. Britney exige que Fabiana se 
retrate com ela. Alex explica o trabalho na boate para Jô. 
Zé Hélio ajuda Maria da Paz a se inscrever no concurso. 
Jô perde mais um emprego e Carmelinda inventa uma 
mentira para ela contar para Téo. Régis recebe a inti-
mação para o divórcio e fala com Maria da Paz. Camilo 
apreende o celular de Vivi, que pega outro com Kim. 
Carmelinda arruma um emprego para Jô. Maria da Paz 
pede que Téo não ajude a filha. Jô começa em seu novo 
emprego na feira.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sophie recebe uma advertência da escola devido 

ao episódio ocorrido com seu braço. Débora pega Feijão 
escondido e o abandona sozinho. Nancy se inscreve em 
uma vaga para trabalhar na cantina da Ruth Goulart. João 
dá conta do sumiço de Feijão e passa a procura-lo. Joana 
e Sérgio tentam recuperar o equipamento de filmagem 
que Luigi vendeu para Eric, e entram em contato com 
o pai do menino. João pede a ajuda a seus amigos e 
mobiliza todos na busca por Feijão. Durval descobre que 
Luciano é ex marido de Cláudia. Débora se oferece para 
procurar Feijão. Ester encontra a coleira de Feijão em 
uma lata de lixo. Sérgio conversa com o pai de Sérgio, e 
percebe que ele é um velho conhecido seu.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Joel faz Omar pedir desculpa para todos. O padre 

pede para o garoto ir se confessar e frequentar a missa 
aos domingos. Rebeca pede um tempo no namoro com 
Otávio para poder priorizar Manuela. Ela diz que também 
ficou abalada com que as mulheres contaram para elas por 
isso precisa pensar com calma. Otávio fica triste, diz que não 
acredita em tempo, mas que fará o que ela está pensando. 
Tomás vai até a casa dos pais de Safira e inventa que pre-
cisa entregar um documento para ela, em mãos. Aurora e 
Fortunato explicam que ela chegará mais tarde.

TOPÍSSIMA
Bruno caminha ao lado do caixão de Gonçalo no 

cortejo fúnebre. Minha Flor e Mão de Vaca pedem para 
falar com Sophia sobre o reitor. Pedro marca um encontro 
com Edison. O rapaz pede uma nova oportunidade à doutora 
Vera, mas ela se recusa a ajuda-lo. Mão de Vaca e Minha Flor 
falam sobre a investigação contra Paulo Roberto. Gabriela 
visita Rafael no hospital. Edevaldo diz para Graça que os 
suspeitos de terem incendiado o restaurante foram encon-
trados mortos. André discute com Thaís. Sophia questiona 
Lara pelo encontro com Edison. Pedro encontra com o rapaz 
e pergunta se ele se juntou a Bruno.

O RICO E LÁZARO 
Joana consola Ebede-Meleque. Asher segue lutando 

com Touro. Lior pede para Deus ajudar Asher. Zac diz 
que o amigo sempre lutou bem. Joana se despede de 
Ebede-Meleque. Shag-Shag torce para Asher. Joana 
pensa em seu grande amor. Asher se recusa a matar 
o adversário. Nebuzaradã, então, avisa que o hebreu 
deverá morrer. Impulsivamente, Zac grita desesperado. 
Joana acorda chamando Asher.

MALHAÇÃO 
Rita conta para Rui que está namorando. Vânia 

incentiva Madureira a esquecer Carla. Rui questiona Rita 
sobre a filha. Madureira vê Carla e Marco juntos. Raíssa, 
Jaqueline e Anjinha temem que Filipe se encontre com 
Rui. Rita e Lígia têm uma audiência com o juiz. Marqui-
nhos implica com Nanda por causa de suas notas. Nanda 
pede ajuda a Raíssa. Camelo avisa a Raíssa e Nanda que 
elas serão a atração principal de um show organizado pela 
associação de comerciantes. Thiago acusa de roubo um 
menino em situação de rua. Carla proíbe Raíssa de se 
apresentar no show. Lígia fala para o juiz sobre sua preo-
cupação com o pai biológico de Nina. Rui vai ao hospital 
onde Nina foi deixada.

BOM SUCESSO 
O time Ipê Roxo vira o placar e termina vencedor. 

Todos reconhecem Gabriela em campo. Machado demite 
Ramon e avisa que o Ipê foi desclassificado do campeo-
nato. Eugênia culpa Gabriela por prejudicar Vicente. Ramon 
ajuda Paloma na confecção dos vestidos. Vicente termina o 
namoro com Gabriela, acusando-a de ser a responsável por 
ele ter perdido a oportunidade de jogar basquete no exte-
rior. Gabriela diz a Paloma que nunca mais jogará basquete. 
Mário assiste a Silvana gravar o último capítulo da novela, 

N  o  velas
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

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

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

        10 VARIEDADES HOJE NEWS, 09 DE OUTUBRO DE 2019

l SBT

l RECORD

l REDE GLOBO

 

ELIZABETE VERSORI
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
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Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- LUCAS CHRISTOFF E ANNY KAROLINI TEIXEIRA
2- JOHNNY FERREIRA MOURA E DANIELA APARECIDA LUQUINI
3- JACY CORDEIRO E IVANI FÁTIMA DE SOUZA
4- SIDNEY OLIVEIRA DE MENEZES0 E ROSELANI VARGAS DOS SANTOS
5- CLÉVERSON CARDOSO DA SILVA E ANA PAULA DOS ANJOS
6- ALTAIR DA ROCHA KLEN E TATIANE TERESINHA DOS SANTOS
7-GABRIEL CRISTIAN PADILHA DOS SANTOS E LANA RUBIA BACKES ROSSETO
8- ROGERIO MONTREZOL DE OLIVEIRA E KEILA GIACOMOLLI
9- ALEMIR SOLUSZYNSKI E DANIELE VIEIRA
10- ROGER LINO BERGAMIN E FABIANA RIBEIRO MACHADO 

Alfredo foge de casa 
Em Éramos seis, Lola, Clotilde e Olga ficam 

encantadas com a casa de Emília. Isabel e Soraia se 
desentendem e Julinho intervém. Emília manda Lola, 
Olga e Clotilde embora quando Justina aparece. Júlio 

reclama de seus filhos terem brigado com Soraia. 
Shirley descobre a mentira de Inês. Genu acaba com 
a discussão entre Carlos e Alfredo. Zeca recebe uma 

visita inesperada. Benedita revela a situação de Alfredo 
para Júlio. Lola não consegue impedir o marido de 

castigar Alfredo, que foge de casa.
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O seu radar emocional estará extremamente 
aguçado e fará com que você seja seletivo. 
Não se afaste. Há tantas coisas acontecendo 
ao seu redor que você só tem um desejo: ficar 
sozinho, o que você realmente vai precisar.

Não hesite em pedir ajuda para superar seus 
dissabores e preocupações. Levee os sinais 
para se desprender das coisas a sério. Seu 
sistema ósseo precisa de reforço.

Você se moverá para cumprir seus sonhos e 
isso vai distraí-lo no presente. Concentre-se 
no pormenor prático. Sua força não é um poço 
sem fundo. Você está exagerando sem perce-
ber e precisa ir mais devagar!

Você será tentado a assumir riscos. No 
entanto, aí é onde você vai ter sorte. Cuide 
do seu sistema urinário e beba mais líquidos. 
Você deve rever suas prioridades em relação 
ao seu estilo de vida.

Não interrompa as pessoas envolvidas na 
conversa. Você vai se surpreender com suas 
reações! A sensação de cansaço está prejudi-
cando suas atividades, mas a resposta está 
naquilo que você come.  .

Você estará mais inclinado a seguir com a 
vida e relaxar. A falta de descanso surge, você 
estará mais vulnerável em comparação com as 
pessoas ao seu redor, você não está dormindo 
o suficiente.

Você está atraindo novas amizades que serão 
um trunfo para o futuro. Você sente a neces-
sidade de moderar suas ações e isso é bom. 
Ouça seus instintos mais profundos e recupe-
re-se de vibrações negativas do passado.

Você vai ter que trabalhar duro para ser capaz 
de chegar a um acordo com pessoas próxi-
mas a você sobre o seu planejamento. Você 
vai manter uma perspectiva equilibrada ao sair 
para tomar ar fresco, literal e figurativamente.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta 
muito útil, por isso não hesite em expressar 
sua opinião, o seu realismo não falhará. 
Será fácil mergulhar em um trabalho que 
use o seu cérebro.  

Não tente levar os problemas do mundo em seus 
ombros. É este realmente o seu papel na vida? 
Seus níveis de energia estão melhorando e você 
vai achar fácil canalizá-los de forma construtiva 
em longo prazo. É hora de decorar de interiores.

O seu radar emocional estará extremamente 
aguçado e fará com que você seja seletivo. 
Não se afaste. Há tantas coisas acontecendo 
ao seu redor que você só tem um desejo: ficar 
sozinho, o que você realmente vai precisar.

Você estará mais exigente e mais conciso, mas 
não se esqueça de como lidar com os outros. 
Um estresse súbito é provável, portanto acal-
me-se e siga as suas prioridades. A agressão 
não leva a lugar nenhum.
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Tecnologia
(abrev.)

Conjunto
de ossos

Óculos de
(?): corri-
ge a visão

Garupa do
cavalo

Aventura
amorosa

(pop.)

Grito de
súplica;
queixa

Tosta ao
forno 

Com, em
espanhol

Parte
mais

profunda
do dente

Bom-(?),
doce com
leite de

coco

Que não
está

cozido

Fator que
caracte-

riza o
pé-frio

Cuidador
de flores
Jogo de
baralho

Prato
refinado

Descer da
montaria 

Graduação
militar

superior à
de cabo

Dígrafo
de "quilo"

O produto
destinado
a idosos

Duplas;
casais

Varredor de
ruas (bras.)

Tipo de le-
tra comum
na Idade
Média

Creme de
leite
Não

tônico

Tema;
assunto

Sufixo de
"flâmula"

Canjica
(bras. SP)

Exclusiva

Ácido celu-
lar (sigla)
Papa da
peixada

Face da
moeda

Sugestão
útil

Centro
urbano

Purificador
de água

Pobreza
extrema

Expressão 
que resume
o restante
de coisas
de uma

longa lista

Em dire-
ção a

Utensílio da
lavadeira

Braço, em
inglês

3/arm — con — rna. 5/bacia. 7/penúria.
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Solução
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
26 
02 
03 
28

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Uma equipe da Rotam, da PRE (Polícia 
Rodoviária Estadual) de Cascavel, apreen-
deu ontem (8) em um ônibus de linha 
eletrônicos contrabandeados do Paraguai. 
A abordagem aconteceu durante operação 
na PR-317, próximo a Toledo. 
Durante a vistoria, a equipe encontrou 
duas malas com os equipamentos no 
bagageiro do coletivo. O material (aces-
sórios de videogame, cartão memória, 
relógios, celulares) pertencia ao moto-
rista do ônibus, que foi levado com a 
mercadoria para a Delegacia da Receita 
Federal de Cascavel.  

 O exame grafotécnico reali-
zado na car ta deixada no imóvel 
onde os corpos de Silvia Caroline 
França e Ana Lis França foram 
encontrados no dia 11 de setem-
bro confirmou que ela foi escrita 
por Halif Ferreira de Lima, compa-
nheiro de Silvia e apontado como 
autor do duplo assassinato. 

No papel, ele confessa as mor-
tes e afirma que tentaria suicídio. 

Halif havia negado a autoria do 
texto durante interrogatório da polícia.

Para a defesa de Halif, a 

Perícia confirma autoria de 
carta com confissão do crime 

MÃE E FILHA MORTAS 

confirmação nada muda sobre sua 
tese. O advogado Ismael Kalil deve 
protocolar em Curitiba o pedido 
para realização do exame de sani-
dade mental, que foi negado pela 
Justiça de Cascavel. O acusado 

O crime
O crime aconteceu provavelmente no dia 8 de setembro, mas os corpos só foram 

encontrados no dia 11 na casa onde elas moravam, na Avenida Carlos Gomes, 
Bairro Parque São Paulo, em Cascavel. 

Halif ficou na casa com os corpos por pelo menos dois dias após o crime, e inclusive 
tomou banho no banheiro do lado do corpo de Silvia, que foi encontrado no chão 

do banheiro.  Ele foi preso na casa da mãe logo após os corpos serem encontrados. 

continua preso na Cadeia Pública 
de Toledo. 

A denúncia contra Halif já foi 
aceita pela Justiça. A acusação da 
Promotoria é de dois feminicídios 
com sete qualificadoras.  

O prefeito de Cascavel, Leo-
naldo Paranhos, ainda não decidiu 
sobre a demissão ou não do guarda 
municipal que fazia parte da Patru-
lha Maria da Penha e foi acusado 
de cometer assédio sexual contra 
mulheres atendidas pela Patrulha 
e colegas de trabalho. 

Na sindicância que apurou a 
denúncia, foi apontado que o GM 
teria infringido a lei municipal com 
sua conduta e que por isso a pena 
seria sua demissão. 

A repor tagem teve acesso 
ao documento com a resolução, 
assinado pelo diretor das Guar-
das Municipal e Patrimonial, 
Antonio Volmei dos Santos, e 
pela secretária de Política sobre 
Drogas e Proteção à Comu-
nidade. Rose Vascelai ,  com 
o parecer da sindicância. O 
documento não é datado, mas 
o processo teria sido finalizado 

no dia 15 de agosto e chegado 
às mãos do prefeito antes do 
dia 9 de setembro. 

De acordo com a direção das 
Guardas, o servidor permanece 
afastado para tratamento médico. 

SEM RESPOSTA 
A reportagem novamente ques-

tionou a prefeitura sobre a situa-
ção, mas não houve resposta. 

Anteriormente, a justificativa 
apresentada era de que o pre-
feito havia solicitado informações 
complementares para balizar sua 
decisão, que deveria ser oficiali-
zada em breve.  

Um mês depois, Paranhos 
ainda não decidiu sobre GM 

PRE
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n Reportagem: Cláudia Neis

Família já enterrou corpo 
e ainda aguarda DNA

A família de Sebastião Pru-
dente, 65 anos, ainda aguarda o 
exame de DNA solicitado para a 
confirmação da identidade dele. 
Contudo, o corpo foi enterrado 
no dia 20 de setembro, três dias 
depois de ter sido encontrado 
em uma plantação às margens da 
BR-467, em Cascavel.

O corpo já estava em adiantado 
estado de decomposição e foi iden-
tificado pela família pelas roupas. 
Por isso material foi enviado a Curi-
tiba para análise e confirmação de 

Outros casos 
Neste ano outras três ossadas foram encontradas em Cascavel. Todas aguardam 

identificação e retorno dos laudos de Curitiba. 
A primeira delas foi encontrada no dia 14 de maio enterrada no quintal de uma casa 

no Bairro Interlagos. Os ossos foram encontrados por um homem que escavava o 
terreno para a construção de uma fossa. Pela decomposição dos ossos, a polícia 
acredita que estavam enterrados havia anos.  Além da identificação da vítima, é 

aguardada também a identificação da causa da morte. 
Outra ossada foi encontrada no dia 7 de junho em uma área rural na PR-180, pró-
ximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Cascavel. Junto ao corpo havia uma 

mochila e uma garrafa de refrigerante que continha água. A data de validade na 
garrafa era 2017, o que levanta a hipótese de que o corpo estivesse no local havia 
aproximadamente dois anos. Não havia sinais aparentes de violência como tiros, 

mas uma corda foi encontrada enrolada no corpo, o que levou a polícia a trabalhar 
com a hipótese de suicídio.

A situação mais recente é a dos restos mortais encontrados no Distrito de Rio do 
Salto no dia 19 de setembro. A polícia acredita que pertençam a Oracilda Apare-
cida Rodrigues, 28 anos, nora do principal suspeito do crime, preso por violência 

doméstica no dia 18, mas que um dia antes esteve no local onde estavam os ossos. 
Ele negou o crime, mas uma testemunha contou que ele foi ao local e que colocou 

fogo nos ossos, tentando destruir as provas. Oracilda não é mais vista desde abril do 
ano passado, quando teria ido embora e abandonado o próprio filho.

identificação, mas ainda não houve 
reposta. A família não recebeu pra-
zos para a apresentação do laudo. 

Sebastião morava no Bairro 
Santo Onofre e desaparecera seis 
dias antes de o corpo ser encon-
trado. A causa da morte também 
não foi descoberta. 

De acordo com a Polícia Civil, é 
possível que a morte tenha tido causa 
natural pois não havia sinais de violên-
cia no corpo. A instalação de um inqué-
rito para investigar a morte depende 
do que o laudo apontar. 

O que diz a 
polícia? 
A Delegacia de Homicídios de 
Cascavel informou que os exa-
mes são feitos pelo IML (Insti-
tuto Médico Legal) de Curitiba e 
não tem previsão de data para 
conclusão, uma vez que eles 
atendem todo o Estado. 
A reportagem do HojeNews 
solicitou informações sobre a 
realização dos exames e sobre 
os prazos à Sesp (Secretaria de 
Estado de Segurança Pública), 
mas não houve retorno. 

Jaime Borges Saldanha foi 
julgado ontem (8) pela tentativa 
de feminicídio contra Vanessa 
Aparecida Vasconcelos, sua 
ex-companheira. Os jurados des-
classificaram a acusação sob a 
justificativa de que Jaime não 
tinha dolo, ou seja, intenção de 
matar Vanessa, mas de feri-la. 
Assim, ele foi condenado por 
lesão corporal no contexto de 

Tentativa de feminicídio vira lesão corporal
violência doméstica e constran-
gimento ilegal.

A decisão foi tomada mesmo 
constando nos autos do pro-
cesso as informações de que 
Jaime teria agredido Vanessa 
com chutes, socos, cotoveladas 
e mordidas na cabeça, no rosto 
e no pescoço dela. Ele ainda 
teria dito para ela, durante a 
agressão, “Vou te matar!” e “De 

hoje você não passa”.
O crime aconteceu na área 

rural de Santa Tereza do Oeste 
na madrugada do dia 14 de 
outubro de 2018. 

Jaime foi condenado a um ano 
e seis meses em regime aberto. 
Ele é réu primário e respondia ao 
processo em liberdade. 

Nenhuma das partes recor-
reu da sentença.   
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Cascavel nos Japs
Em meio à notícia de que algu-

mas modalidades ficarão sem sub-
sídio público municipal até o fim 
de 2020, o esporte cascavelense 
vive uma semana de concentração, 
também, para a fase final da 62ª 
edição dos Japs (Jogos Abertos do 
Paraná), Divisão A, que terá início 
sexta-feira (11) em Toledo.

Cascavel será uma das maiores 
delegações na competição multides-
portiva entre municípios, com cerca 
de 300 pessoas, sendo 270 atletas, 
que estarão em 26 equipes para as 
disputas em 15 modalidades.

Os cascavelenses competirão 
nos dois naipes no atletismo, no 
bolão, no caratê, no futsal, no 

handebol, no judô, na natação, 
no taekwondo e no xadrez, além 
do basquete masculino, da bocha 
feminina, da ginástica rítmica, do 
rúgbi masculino, do voleibol femi-
nino e do vôlei de praia masculino.

Assim, a delegação da cidade 
da Cobra não terá representante 

Histórico recente
Em 2018, Cascavel terminou os Jogos Abertos em quarto lugar, atrás de Maringá, 

Londrina e Foz do Iguaçu, que novamente serão as principais concorrentes na 
classificação geral por pontos, juntamente com a cidade anfitriã. No ano pas-
sado, em Londrina, Cascavel foi campeão no bolão (feminino e masculino), no 

handebol (feminino e masculino) e no judô feminino. Já o taekwondo (feminino e 
masculino) ficou em segundo lugar e outras sete equipes terminaram em terceiro 

lugar: caratê feminino, ciclismo masculino, futsal masculino, natação feminino, 
rúgbi masculino, tênis mesa masculino e vôlei de praia masculino.

algum apenas no badminton, no 
ciclismo, no futebol e no tênis.

Ao todo, os Japs devem reunir 
cerca de 5 mil pessoas na disputa 
de 20 modalidades em Toledo, até 
o dia 20. A abertura oficial será 
neste sábado (12), às 19h30, no 
Parque Ecológico Diva Paim Barth.

VANDERLEY SOARES

O Campeonato Paranaense de Velocidade terá a 5ª e penúl-
tima etapa neste fim de semana, no Autódromo Zilmar Beux, 
em Cascavel. Serão disputadas as categorias Marcas A, Marcas 
B, Turismo A, Turismo B e Turismo C, com validade também 
Campeonato Metropolitano de Cascavel. Também fará parte da 
programação a Fórmula Academy, categoria de monoposto. A 
competição será Open da Cascavel de Ouro, marcada para o 
dia 3 de novembro. Está será a última oportunidade de pilotos 
e equipe testarem os carros em ritmo de competição. Toda 
programação deste fim de semana será desenvolvia durante todo 
o dia no sábado (12) e na manhã de domingo (13). 
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Depois de nove meses de treinamentos, jogos e 
viagens para disputas as fases classificatórias das maio-
res competições de base do salonismo estadual, as 
equipes da Adaf Cascavel conseguiram se classificara 
entre as oito melhores do Estado nas categorias sub-8 
(Campeonato Paranaense),  sub-10 (Campeonato 
Paranaense)  e sub-11 (Paranaense e Liga NFP). 
Segundo os professores Marquinhos Gois e Davi 
Escobar, o momento agora é de manter o foco nos 
treinos para corrigir algumas falhas para tentar buscar o 
título nessas categorias. A primeira equipe a disputar 
o título será a sub-11 (foto), que terá a final do 
Paranaense nos dias 19 e 20 deste mês em Maringá 
e a final da LFP de 1º a 3 de novembro em Foz do 
Iguaçu. O time sub-8 também competirá de 1º a 3 
de novembro, na final do Estadual em Maringá. Já 
os meninos da sub-10 disputarão o título paranaense 
de 6 a 8 de dezembro em Foz do Iguaçu.

A equipe de Cascavel se sagrou vice-cam-
peã paranaense de basquete em cadeira de 
rodas. A etapa final da competição foi rea-
lizada no fim de semana em Marilândia do 
Sul, onde o time cascavelense acabou der-
rotado na final da Divisão A pela equipe 
de Umuarama, depois de ter passado por 
Maringá por WO na semifinal. O des-
taque da competição pela equipe casca-
velense foi o atleta Paulo Ricardo Franco, 
eleito um dos melhores da competição e já 
escalado para a seleção do campeonato. 
O técnico Rodrigo Zini, do Setor do 
Paradesporto de Cascavel, foi escolhido o 
treinador destaque da competição. 

O Cascavel Futsal Feminino está na semifinal da Série Ouro 
do Campeonato Paranaense. O time comandado Luiz 
Buchecha precisou vencer duas vezes a equipe de Ponta 
Grossa no último domingo (6), em casa, pela rodada de 
volta das quartas de final. Na ida, nos Campos Gerais, a 
equipe cascavelense havia sido derrotada por 7 a 4, o que 
ligou o sinal de alerta à Serpente, que na fase classificatória 
também havia perdido em Ponta Grossa, numa derrota que 
estava “entalada”, por 4 a 3. Desta vez em casa, na partida 
decisiva no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, o Cascavel Futsal 
Feminino venceu por 2 a 1 no tempo normal e por 1 a 0 na 
prorrogação. Na semifinal, o desafio será conta as atuais campeãs 
de Cianorte, que este ano já faturaram a Supercopa e garantiram 
vaga para a Libertadores. O jogo de ida da semi do Paranaense 
será dia 27, no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto.

    

    

PARATLETAS CASCAVEL

CASCAVEL FUTSAL FEMININO

ADAF
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JOGAM HOJE
SÉRIE A

19h15 Botafogo x Goiás
19h15 CSA x Internacional
20h30 Fortaleza x Chapecoense
21h Bahia x São Paulo
21h Grêmio x Ceará
21h30 Cruzeiro x Fluminense
21h30 Santos x Palmeiras 

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE B

 Botafogo-SP ?x? Figueirense
 Coritiba ?x? Guarani
 Atlético-GO ?x? Cuiabá
 Criciúma ?x? B. de Pelotas
 Vitória ?x? Oeste
 Ponte Preta ?x? Londrina
 América-MG ?x? Bragantino

ESPORTE16 HOJE NEWS, 17 DE JANEIRO DE 2019

         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

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

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

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

JOGAM HOJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

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

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

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

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

EFE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 52 23 16 4 3 48 20 28
2º Palmeiras 47 23 13 8 2 39 18 21
3º Santos 44 23 13 5 5 34 23 11
4º Corinthians 42 23 11 9 3 25 13 12
5º São Paulo 39 23 10 9 4 25 16 9
6º Internacional 38 23 11 5 7 29 22 7
7º Bahia 37 23 10 7 6 28 20 8
8º Grêmio 35 23 9 8 6 37 25 12
9º Athletico-PR 34 23 10 4 9 33 23 10
10º Goiás 33 23 10 3 10 23 32 -9
11º Atlético-MG 31 23 9 4 10 28 28 0
12º Botafogo 27 23 8 3 12 19 25 -6
13º Vasco 27 23 7 6 10 21 30 -9
14º Fortaleza 25 23 7 4 12 25 33 -8
15º Fluminense 25 23 7 4 12 25 34 -9
16º Ceará 23 23 6 5 12 22 24 -2
17º CSA 22 23 5 7 11 14 34 -20
18º Cruzeiro 20 23 4 8 11 18 32 -14
19º Avaí 16 23 3 7 13 13 36 -23
20º Chapecoense 15 23 3 6 14 18 36 -18

SÉRIE A

          HOJE
19h15 Botafogo x Goiás
19h15 CSA x Internacional
20h30 Fortaleza x Chapecoense
21h Grêmio x Ceará
21h Bahia x São Paulo
21h30 Cruzeiro x Fluminense
21h30 Santos x Palmeiras

          AMANHÃ
19h15 Corinthians x Athletico-PR
19h15 Avaí x Vasco
20h Flamengo x Atlético-MG

24ª RODADA

 Rivais paulistas que disputam 
o Brasileirão na parte de cima da 
tabela de classificação e na per-
seguição ao líder Flamengo em 
busca do título, Santos e Palmeiras 
fazem um clássico que vale a vice 
liderança do campeonato nesta 
quarta-feira (9), às 21h30, na Vila 
Belmiro, pela 24ª rodada.

O Verdão é o segundo colocado 
com 47 pontos e o Peixe o terceiro 
com 44, mas uma vitória dos donos 
da casa nesta noite inverterá a posi-
ção das equipes na classificação, 
pelos critérios de desempate.

O Santos tem baixas considerá-
veis para o clássico. Convocados, 

Clássico pela 2ª posição
Soteldo, Derlis González, Felipe 
Jonatan, Kaio Jorge e Cueva estão 
fora, assim como Evandro, sus-
penso. Em compensação, Carlos 
Sánchez, recuperado de dores mus-
culares, está à disposição de Sam-
paoli. O garoto Tailson, que estreou no 
time profissional com gol no fim de 
semana, segue entre os titulares.

No Palmeiras, a tendência é 
pelo retorno do centroavante Luiz 
Adriano, preservado do último 
duelo por fadiga. Já o goleiro 
Wever ton e o zagueiro Gustavo 
Gómez, com suas seleções, são 
ausências certas. No gol, a vaga 
está entre Fernando Prass e 

Jailson, enquanto Luan entra na 
zaga. Outra possível disputa por 
vaga está no meio-campo, entre 
Lucas Lima e Gustavo Scarpa.

Tricolores que travaram duelo na Copa do Brasil com os nordestinos comemorando a vaga às quartas de final, 
Bahia e São Paulo se reencontram nesta quarta-feira (9) em partida na qual tentam seguir no G6 do Brasileirão. 
Mais do que isso, tentam a vitória para encerrar a 24ª rodada mais perto do grupo dos quatro primeiros. O jogo 
está marcado para as 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No Bahia de Roger Machado, o meia Guerra, 
suspenso, dá lugar a Shaylon. No São Paulo de Fernando Diniz, Daniel Alves, Antony e Arboleda, convocados, 
estão fora. A novidade pode ser o retorno de Alexandre Pato, recuperado de lesão e relacionado para o confronto.

Contra a degola
Separados por cinco pontos na parte 
de baixo da tabela de classificação 
do Brasileirão, Cruzeiro e Flamengo 
fazem confronto direto contra o 
rebaixamento nesta noite (9), às 
21h30, no Mineirão, pela 24ª rodada. 
A Raposa está na 18ª posição, dentro 
do Z4, com 20 pontos, enquanto o 
Tricolor é 15º colocado, com 25. Com 
uma derrota e um empate à frente 
do time mineiro, o técnico Abel Braga 
busca a primeira vitória para ame-
nizar o trabalho. Ex-Fla, ele conhece 
bem o Flu, que também será coman-
dado pela terceira vez por seu novo 
treinador. Marcão, entretanto, busca 
o terceiro triunfo, depois das vitórias 
sobre Grêmio e Botafogo.

SPFC


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

