
Despejadas, famílias
da Jangadinha devem
morar em Vila Rural

PÁGINA

12
Regional dos Escolares
terá mais de 400
atletas cascavelenses 

PÁGINA

14
Cascavel será sede
do Paranaense
de Vôlei Sub-19 

PÁGINA

15

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado) aponta que a Prefeitura de Cascavel está com 
pendências para a emissão de certidões liberatórias. São duas situações diferentes e que 

põem em risco especialmente a transferência de recursos financeiros. 

Pendente, TCE nega
certidão a Cascavel

l Pág. 4

Eleição do Conselho Tutelar é suspensa
l  Pág. 5
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No tempo 
das caravelas
Estudantes do Ensino Médio 
construíram minicaravelas 
para aprender sobre o 
período das colonizações, 
especialmente do Brasil. O 
desafio é fazê-las flutuar.

l Pág. 7
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Dicas de como perder clientes
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 Para empreendedores e empresários, clientes podem parecer figuras 
difíceis de lidar, mas são mais simples do que aparentam.

Independente do setor em que se trabalha, sejam lojas de departa-
mento, restaurantes ou salões de beleza, eles possuem demandas espe-
cíficas e buscam suprir suas necessidades em locais de confiança. Por 
esse motivo, é necessário entender o que você pode oferecer além dos 
seus serviços rotineiros.

O fundador do WalMart, Sam Walton, além da grande contribuição 
para o varejo no mundo, tinha muito conhecimento sobre clientela. 
Uma de suas icônicas frases é: “clientes podem demitir todos de uma 
empresa, do alto executivo para baixo, simplesmente gastando o seu 
dinheiro em outro lugar”. Existem algumas razões simples que fazem 
com que os clientes busquem outras opções e é importante prestar 
atenção em como você lida com sua empresa, seus colaboradores e 
seus consumidores, para não perdê-los. 

Dados indicam que mau atendimento e reclamações não atendi-
dos somam 79% das razões para um cliente não voltar a um estabeleci-
mento. Outros motivos são: vantagens melhores em outras organizações, 
mudança de endereço, amizades comerciais e falecimento. Dessa forma 
fica ainda mais fácil compreender como se faz para perder fregueses.

Há outras dicas de como perder seus clientes. Atendimento e ven-
das: O atendimento é um dos pontos principais para fazer com que as 
pessoas se sintam lesadas: vendedores desinteressados, grosseiros 
ou confusos fazem com que os clientes percam a vontade de comprar 
algo. Há também os atendentes que forçam ou são muito apressados 
para concluir uma venda.

Ambiente: Esse também pode ser um dos motivos que fazem com que 
as pessoas se sintam incomodadas. Locais em que tudo parece desor-
ganizado, com conversas paralelas ou sem sentido e horários irregulares 
são extras para clientes deixarem de frequentar um estabelecimento. 
Administração: Erros de administração são corriqueiros, mas alguns são 
efetivos na hora de fidelizar ou não um cliente. Não se manter atualizado e 
acompanhar as tendências do seu setor, deixar de ter um relacionamento 
e acompanhar o comportamento dos fregueses, manchar a imagem da 
concorrência, tudo isso pode ser decisivo para os clientes. 

“Caminhamos para 
o colapso fiscal e, se 
nada for feito, pode-

mos chegar ao colapso social. 
[A reforma da Previdência 

sai] com o governo ajudando 
ou atrapalhando, com ou sem 

redes sociais.”

O presidente 
da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), 

afirmou ontem que 
avisou ao presidente do 

Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), que eles farão 
a reforma da Previdência 

Social “com o governo 
ajudando ou atrapa-
lhando, com ou sem 

redes sociais.”

André Castro é palestrante motivacional - @andrecastropalestras
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

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

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Lâmpadas sob suspeitav
A escuridão nos bairros de Cascavel vem fazendo da Câmara 
uma lanterninha que busca explicações sobre a dificuldade 

para trocar lâmpadas na cidade. Desde o ano passado 
há questionamentos sobre a situação. O vereador Sidnei 

Mazzuti (PSL), que integra a base, chegou a declarar que “é 
desanimador fazer o levantamento, a troca da lâmpada e 

ainda ouvir reclamações dos moradores”. Pela constatação 
dos próprios parlamentares, o problema não seria a 

demora da equipe da Secretaria de Obras, mas a qualidade 
das lâmpadas. “Morador me repassou que em 24 horas 
a lâmpada já estava queimada na Avenida Gralha Azul”, 

declara Roberto Parra (MDB). Ou seja, o poder público gasta 
com servidores, veículos e combustível, mas o problema não 

é resolvido. “Não dá para admitir. Precisamos pensar em 
uma solução: entrar na Justiça e reaver o dinheiro, devolver 

essas lâmpadas”.

Baixa adesão
A tentativa de receber tributos atrasados dos 

empresários parece que não surtiu o efeito desejado na 
recente ação da prefeitura que deu descontos de até 

90% em juros e multas. Sem propostas dos empresários 
- que devem mais de R$ 800 milhões -, a prefeitura tem 
margem para judicializar os casos. O resultado da ação 
da prefeitura não foi divulgado. O vereador Sebastião 

Madril (PMB) quer dados sobre quantas empresas 
regularizaram o ISS (Imposto Sobre Serviços).

Mudanças com o laudo
O laudo contratado pela prefeitura indicou que nem todos 
os funcionários que recebem a gratificação estão expostos 
a ambientes insalubres. Entre os servidores estão atenden-
tes de UBSs (Unidades Básicas de Saúde), farmácias e UPAs 
(Unidades de Pronto-Atendimento), agentes administrativos e 
auxiliares de assistência social. 
Também deixará de ser pago adicional de periculosidade a 
104 dentistas. O laudo indica que esses profissionais deverão 
receber por insalubridade. Ao mesmo tempo, outros 393 
servidores que atuam no combate à dengue durante o verão 
passarão a receber a gratificação somente nesse período, 
quando há maior exposição ao sol. 

Sem cobrança
Medida ainda divergente, 
o fim da cobrança de 
iluminação pública aos 
moradores que estão 
no escuro foi requerido 
pelo vereador Rômulo 
Quintino (PSL). Defende 
ele que não há como se 
cobrar por serviços não 
prestados e que, por isso, 
a prefeitura deve isentar 
o contribuinte.

Diálogo
Talvez falte um bom 
diálogo entre os 
parlamentares de 
Cascavel. Os gestores 
reclamam da demanda 
de questionamentos e 
os vereadores chegaram 
a criticar a restrição de 
requerimentos. Porém, 
eles encaminham de 

gabinetes diferentes 
o mesmo pedido de 
informações. Semana 
passada Nadir Lovera 
(Avante) requereu dados 
sobre a frota da Secretaria 
de Obras. Nesta semana, 
Fernando Hallberg (PPL) fez 
a mesma solicitação.

Aperto
Defensor das práticas 
esportivas, o vereador 
Pedro Sampaio (PSDB) 
trouxe à tona uma 
dificuldade enfrentada na 
pista de atletismo do Ciro 
Nardi. Não tem banheiro 
por perto e os moradores 
são impedidos de usar os 
sanitários da academia. 
Sampaio foi cobrado por 
uma moradora de 76 anos 
que apresentou o problema 
e pede mais atenção do 
poder público.

Parra quer suspender
corte por 90 dias

 O corte do pagamento 
do adicional de insalubri-
dade para servidores da 
Secretaria de Saúde gera 
reações na Câmara de 
Vereadores. Com previsão 
de vigorar a partir de julho, 
a decisão do Executivo 
municipal atingirá cerca de 
350 funcionários com eco-
nomia de R$ 1,8 milhão por 
ano nos cofres públicos.

A medida teve origem 
em um laudo sobre Medi-
cina do Trabalho contra-
tado pela prefeitura e apre-
sentado em dezembro: 2,3 
mil servidores da Saúde 
foram analisados. 

Pa r a  o  v e r eado r 
Rober to Parra (MDB), o 
material é contraditório, 
por isso, defende cautela 
do poder público antes 
que seja implantado o 
corte integralmente. Parra 
quer a suspensão tempo-
rária e um prazo de 90 
dias para que seja feito 
um estudo detalhado por 
meio da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão de 
todos os casos. “Vários 
servidores podem ser pre-
judicados devido a esse 
laudo. Queremos a garan-
tia do contraditório aos 
servidores, que recebem 
há 20 anos o adicional 

- temos que ter muita cau-
tela, pois falamos de 800 
servidores. Peço que não 
tome nenhuma decisão 
drástica para cumprir o 
laudo, antes da oportuni-
dade do contraditório”, diz 
o vereador.

A preocupação é de 
que em breve a prefeitura 
tenha uma elevação dos 
custos com adicionais - 
é que alguns servidores 
terão cortes e outros pas-
sarão a ter direito ao bene-
fício no salário. 

Parra teme que os ser-
vidores que tiverem ces-
sado o adicional recorram 
à Justiça e ganhem. Por 
isso, defende que o ideal 
é aguardar também um 
apontamento técnico do 
Sismuvel (Sindicato dos 
Servidores Municipais de 
Cascavel). “Não dá para 
tirar o benefício e depois 
ter que voltar atrás por 
meio de processo judicial”.

O adicional de insalu-
bridade é uma gratifica-
ção paga além do salário 
para profissionais que 
enfrentam algum risco de 
saúde durante o trabalho. 
O bônus varia de R$ 200 
a R$ 400 por mês.  
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Representantes dos conselhos 
municipais dos Direitos da Mulher 
(CMDM) e dos Direitos do Idoso 
(CMDI), acompanhados do secre-
tário de Assistência Social, Hudson 
Moreschi, protocolaram ontem, no 
gabinete da Presidência, dois proje-
tos de lei do Executivo. Alécio Espí-
nola (PSC) prometeu rapidez na tra-
mitação das proposições, que tratam 
da organização dos dois conselhos.

Segundo Vanderlei Augusto da 
Silva, ex-vereador e presidente do 
CMDI, o pedido de agilidade no 
processo de análise e votação 
se deve ao fato de que os dois 
conselhos passarão por eleições 
até o fim de julho e precisam estar 
regulamentados. 

No caso do conselho que ele 
preside, o projeto de lei atualiza 
a Política Municipal do Idoso e o 

O TCE-PR (Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná) aponta que 
a Prefeitura de Cascavel está com 
pendências para a emissão de cer-
tidões liberatórias. 

São duas situações diferentes: 
uma no SIT (Sistema Integrado de 
Transferências) e outra na Coorde-
nadoria de Execuções. 

Preliminarmente, a administra-
ção deixou de declarar informações 
- no caso de uma das transferên-
cias (SIT 33196) há uma Tomada 
de Contas Especial julgada proce-
dente, contudo não há registro de 
finalização da transferência, enca-
minhamento e autuação do pro-
cesso no e-Contas, desde 2012. 

No outro caso, o TCE aponta 
uma omissão desde 10 de março 
deste ano na execução da Certidão 

de Débito 931/2015, no processo 
331332/09, de responsabilidade 
da Associação Educacional e Assis-
tencial Nova Aliança de Cascavel, 
representada por Miguel Valcir de 
Oliveira. Consta que a última infor-
mação encaminhada ao TCE foi em 
3 de outubro de 2018, quando foi 
constatado que o documento era 
o mesmo de setembro, por isso 
houve novo prazo para encaminhar 
a versão correta até março, o que 
não teria acontecido.

O vereador Fernando Hall-
berg (PPL) pretende questionar o 

Município quanto a essas pendên-
cias que podem ocasionar prejuí-
zos à população. “Por causa disso, 
podem ocorrer bloqueios de trans-
ferências. Não houve a declaração 
desses itens e queremos saber os 
motivos. Pior que isso tem se tor-
nado frequente. Queremos enten-
der o que vem acontecendo”.

Até o fechamento da edição, a 
reportagem não obteve respostas 
sobre os motivos das pendências 
em certidões liberatórias. Os ques-
tionamentos foram encaminhados 
à Secretaria de Comunicação. 

Limite prudencial
Os vereadores aguardam a prestação de contas do primeiro quadrimestre do 

ano, marcada para segunda-feira (20), especialmente sobre o gasto com o 
funcionalismo público e se Cascavel tomou as medidas necessárias para sair do 

limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Pendências no TCE-PR
podem bloquear repasses

Sanepar terá de falar 
sobre problemas 
no abastecimento

O presidente da Câmara de Cascavel, 
Alécio Espínola (PSC), convocou o 

gerente regional da Sanepar, Renato 
Bueno, para comparecer à tribuna na 

sessão do dia 3 de junho. A convo-
cação, feita nessa quarta-feira (15) 
durante visita de Bueno à Câmara, 

será para responder os questionamen-
tos dos vereadores sobre os proble-
mas relacionados ao abastecimento 

de água da cidade e falar sobre a 
nova rede de abastecimento que será 

construída no Rio São José. O encontro 
dessa quarta, no gabinete de Alécio, 
foi marcado a pedido do gerente da 

Sanepar e contou também com a 
presença de vários parlamentares. 

Foram discutidas algumas demandas 
e reclamações da população sobre 
água e que deverão ser abordadas 
por Renato Bueno diante de todo o 

Plenário no dia 3.

Fundo Municipal dos Direitos do 
Idoso. “Com essa lei, Cascavel 
terá uma legislação moderna e 
ser virá de modelo para todo o 
País”, disse Vanderlei.

Participou também da reunião 
o presidente da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) Subseção 
Cascavel, Jurandir Parzianello, 
acompanhado de advogadas que 
fazem par te das Comissões da 
Mulher e do Idoso da entidade. 
Além de dar apoio ao projeto de 
lei, Parzianello reforçou o pedido 
para que a votação aconteça o 
quanto antes, ressaltando a quali-
dade técnica da proposição. 

Alécio promete rapidez de projetos
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         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

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

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

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

JOGAM HOJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

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

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

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

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

EFE
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O Processo de Escolha para mem-
bros do Conselho Tutelar de Casca-
vel foi suspenso três dias antes da 
prova. O edital para inscrição foi aberto 
em 25 de fevereiro e quem estava 
inscrito foi pego de surpresa com a 
decisão repentina. “Eu recebi a notícia 
por um grupo de WhatsApp do qual 
faço parte”, conta a professora 
Andreia Romam, que fez a inscri-
ção tão logo soube da abertura do 
processo e foi notificada na tarde 
de ontem (15) de que a prova de 
domingo (19) seria suspensa. 

Ontem pela manhã o CMDCA 
(Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente) rea-
lizou uma reunião na qual foi deci-
dida a suspensão do processo. 

Provas a conselheiros são
suspensas em cima da hora 

Isso por conta da Lei Federal 
13.824, de 9 de maio de 2019, 
que passa a prever que quem já 
tenha exercido dois mandatos possa 
participar novamente do processo, 
desde que seja reconhecida a idonei-
dade moral, tenha mais de 21 anos 
e resida no município, conforme 
prevê o artigo 133 do ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente).

Indignação
Andreia Romam lembra tudo o que pre-
cisou fazer para efetivar a inscrição e se 
sente prejudicada com a situação: “Eu tive 
que sair num dia do meu trabalho, ir até o 
Fórum [de Justiça] pegar os antecedentes 
criminais, fazer a inscrição e protocolar 
todos os papéis necessários”.  O valor da 
inscrição era de R$ 100, mas a professora 
conta que os gastos devem incluir o com-
bustível do carro e o tempo empregado 
para realizar a inscrição.

Novo prazo para inscrição
De acordo com a presidente do CMDA, Marilia Maria Montiel Coutinho, ainda não 
foi definida a data de reabertura das inscrições, mas destaca que, além de quem se 

encaixa na alteração da lei, poderão participar outros interessados.
Agora a Comissão Organizadora do Processo de Seleção fará as adaptações necessá-
rias ao processo para abertura de novo edital. A taxa de inscrição será a mesma. “No 
momento oportuno divulgaremos em edital e os novos inscritos também terão um 

prazo para pedido de isenção do valor, como ocorreu com os demais”, esclarece Marilia. 

n Reportagem: Milena Lemes
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 DIVULGAÇÃO 

No ano passado o Salão Comu-
nitário do Bairro Claudete foi atin-
gido por um carro desgovernado e 
teve uma parte do muro destruída, 
porém o acidente causou outro pro-
blema: o Cmei (Centro Municipal de 
Educação Infantil) Raio de Luz fica 
ao lado do salão e também teve a 
estrutura danificada.

Ainda em 2018 o muro foi recons-
truído com recursos da colaboração 
dos moradores do bairro e a mão de 
obra bancada pela Cohavel (Compa-
nhia de Habitação de Cascavel). 

Só que não foi mexido no muro 
do Cmei e apenas uma estrutura 
improvisada com tapumes foi 
levantada no local. Do lado onde 
ainda existe muro a estrutura está 
pendendo para a frente.

Após muitas queixas de pais e 
até de funcionários do Cmei, parece 
que o problema será resolvido. A 
licitação para a reforma e a amplia-
ção do centro foi homologada.

Segundo a diretora do Cmei, as 
obras estão previstas para iniciar em 
junho. Além da reconstrução do cer-
cado entre as Ruas Hélio Richard, 
Jorge Lacerda, Nereu Ramos e 
Tuiuti, deve ocorrer a ampliação nas 
salas de aula e dos professores e 

Cmei Raio de Luz: 
drama se aproxima do fim

nas instalações sanitárias e uma 
rampa de acesso será construída.

A vencedora da licitação é a 
Construtora Danilo Bandeira Ltda. 
A reforma vai custar R$ 820 mil.

De acordo com o membro de 
comissão da licitação Emerson 
Marcante, o último item que falta 
para início da reforma é a emissão 
de Ordem de Serviço por meio da 
Secretaria de Educação. 

Contudo, em nota, a Secretaria 

de Educação informou que não 
tem data exata da emissão da 
Ordem de Serviço, mas que, con-
siderando que a homologação foi 
publicada ontem, ela deve ser 
assinada em até 30 dias.

Atualmente, 56 alunos estão 
matriculados no Cmei Raio de Luz. 

Ainda não foi decidido onde os 
alunos ficarão durante o período da 
reforma. Essa decisão será feita 
pela comunidade escolar. 

PARTE do muro está em vias de cair; em outro local, tapumes cercam o Cmei 
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Professores, servidores públicos e estudantes se reuniram no Centro de Cascavel ontem em 
adesão à greve nacional contra o corte de recursos das universidades federais. Atos seme-
lhantes ocorreram por todo o País, com maior participação pelo centro da capital paulista.
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

O grande desafio
O desafio mais esperado agora é o campeonato. Nesse dia, a preocupação 

maior será lidar com o vento. As caravelas serão postas dentro de uma piscina 
com dois ventiladores oscilando para imitar ondas e acrescentar adrenalina 

na competição. “Nós vamos colocar o ventilador porque na época das grandes 
navegações o vento era um problema incontrolável”, explica Edson.

Os alunos serão premiados do terceiro ao primeiro lugar.  

Atrelar as aulas teóricas de His-
tória com aulas práticas para tornar 
o ensino mais realista é o propó-
sito do professor Edson Gavazzoni, 
do Colégio Estadual Padre Carmelo 
Perrone, em Cascavel.

Para isso, o professor desen-
volveu com os alunos dos 2º anos 
do ensino médio uma atividade 
para construção de caravelas. 
“O conteúdo das grandes nave-
gações está na base curricular 
dos 2º anos e quando a gente 
comenta com os alunos como 
eram feitas as caravelas eles 
não têm noção de como é (e era) 
desafiador construir uma”. 

A ideia do trabalho é que os 
alunos compreendam o que estu-
daram em sala e nas pesquisas 
realizadas em casa e saibam como 
aplicar a teoria à prática. 

Alunos constroem caravelas

ALUNOS em última fase de testes das caravelas

Desafio
A atividade foi proposta para duplas ou trios e os alunos só poderiam usar materiais 

similares aos usados nas construções navais de 1500.
O estudante Jonas Fagundes aceitou o desafio sozinho: “Foi um processo divertido. 

Tem que fazer muita pesquisa para ter sucesso”, revela. A caravela de Jonas foi 
construída com palitos de picolé e de espetinho, com um tecido branco que serviu 

como vela e com cola.

Não pode afundar
Depois de prontas, o primeiro 
desafio foi testar as caravelas den-
tro de uma bacia com água para 
verificar se elas não virariam.
Para deixar as duas turmas mais 
motivadas com a atividade, os 
alunos participarão de um cam-
peonato. “No início eles acharam 
que era brincadeira, mas até 
mesmo no teste final a maioria 
não se encaixa, porque os alunos, 
assim como todos, têm dificul-
dade de colocar em prática aquilo 
que leem”, relata o professor 
Edson Gavazzoni.
As colegas Isabel Burilho e 
Fernanda Fachinello acreditam 
que podem chegar até a final 
do campeonato e aprovaram a 
sugestão da atividade avaliativa: 
“É interessante porque não tínha-
mos feito nada parecido antes”, 
diz Fernanda. 
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  MALHAÇÃO 
Filipe permite que Rita pegue Nina em 

seu colo. Nanda comemora o sucesso de 
sua apresentação com Camelo. Raíssa 
sugere que Camelo fale com Neide sobre a 
roda de rap, e Nanda sente ciúmes. Thiago 
insinua que Filipe está interessado em Rita. 
Madureira fala sobre morar com Carla. Marco 
e Carla implicam um com o outro. Beto afirma 
que Filipe gosta de Rita. Martinha garante a 
Meg que fará com que Filipe brigue com sua 
família. Cléber reclama por não conhecer o 
pai de Anjinha. Regina surpreende Guga con-
versando com Serginho. Lara se irrita quando 
Lígia conta sobre o pedido de Filipe para se 
aproximar de Rita. Meg questiona Guga sobre 
a amizade dos dois. Marquinhos desaprova o 
evento de rap na escola. Rita confronta Filipe.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Jamil se irrita com a proximidade entre 

Laila e Bruno. No centro de refugiados, todos 
acolhem Martin. Miguel comenta com Rania 
que pensa em procurar Camila. Jamil pede 
desculpas a Laila, que afirma ao marido que 
nada irá separar os dois. Paul garante a Dalila 
que conseguirá manipular Camila. Sara e 
Zuleika se incomodam com o sucesso que 
Latifa faz entre os homens. Bóris repreende 
Sara por ir à festa de Ali e Latifa. Cibele conse-
gue se aproximar de Martin. Marie canta para 
Martin, e o menino abraça a mãe. Jean sofre 
com a distância de Marie. Caetano conversa 
com Benjamin sobre a depressão de Aline. 
Miguel convida Camila para almoçar, e Paul 
observa o comerciante. Miguel e Rania pedem 
que Camila volte para casa. Missade culpa 
Helena por seu sofrimento. Sara anuncia que 
deseja retomar as aulas de dança do ventre 
com Muna. Paul propõe que Camila gerencie 
um cassino de luxo.

VERÃO 90
Candé recebe voz de prisão ao tentar 

fugir. Larissa implora para que Diego atue 
como advogado de Candé. Marta entra em 
pânico com a decisão de Lidiane de organi-
zar o guarda-roupa de Mercedes. Candé não 
aceita que Diego o defenda. Janaína e Her-
culano discutem por causa de Jerônimo. Jerô-
nimo procura Catraca para sondar informa-
ções sobre os negócios de Janaína. Dandara 
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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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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.
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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.
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Jezabel nega pedido de Queila 
de voltar para o palácio 

Em “Jezabel” da rede Record, Queila diz à Jezabel que ela não pode levar seu filho. 
Queila pede para Jezabel que a deixe voltar para o palácio também e Jezabel nega. Queila 

chora. No palácio, Rebeca observa por uma fresta os profetas e discípulos capturados, sendo 
conduzidos as suas celas. Barzilai e Obadias param ao ver o povo olhando para o mudo 

do palácio, eles estranham e vão até eles. Barzilai e Obadias ficam horrorizados ao ver três 
rapazes suspensos por uma corda, enforcados.

não gosta de saber que Quinzinho passou a 
noite fora de casa. Jerônimo comunica a Mer-
cedes que aceita as condições da proposta 
para a sociedade e que já sabe como separar 
Janaína de Herculano.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Resumo do penúltimo capítulo não será 

divulgado. Os resumos de O sétimo guardião, 
como das demais novelas, estão sujeitos a 
mudanças em função da edição das novelas.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Filipa, mesmo suspensa, planeja ir à 

escola para poder participar do concurso. 
Na escola, os celulares são barrados logo na 
portaria. Luca pede para Mirela convencer o 
segurança a “aliviar” o lado dele. Débora vê 

Marcelo e Luísa conversando na sala dos pro-
fessores e fica brava. Poliana dá flores à Kessya 
na escola, para tentar alegrar o dia dela. João, 
Bento e Luigi tentam ajudá-la também. Lindomar 
acorda do coma e não reconhece Vini.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Otávio tenta fazer as pazes com Rebeca 

e lembra o quanto a ama. Safira entra na sala 
e entrega para ele o telefone da modelo. Fio-
rina elogia a beleza de Helena. Lola molha 
o urso de pelúcia e descobre a câmera no 
brinquedo. Meire estranha que a imagem da 
câmera não está mais sendo exibida em sua 
televisão. As crianças se preocupam com 
quem enviou o urso com a câmera. Mateus 
e Dóris dizem para o pai que Omar possui 
um temperamento péssimo. Luiz pede para 
os filhos terem paciência com Omar, pois os 
pais dele brigavam muito e são separados.
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Você vai surpreender as pessoas que o rodeiam 
com a determinação que está mostrando para 
alcançar seus objetivos. Você precisa de rela-
xamento mental e físico. Tente imergir em uma 
atividade artística para recarregar suas baterias.

Vai ser possível se aproximar de certas pes-
soas - ignore as aparências, você vai se sur-
preender. Você vai sentir os efeitos de uma 
falta de nutientes. Pense mais sobre o que é 
bom para os ossos.

Seu senso de humor o torna mais popular do 
que nunca e será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo 
a encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo

Você parece mais enérgico e determinado do 
que nunca. Siga as suas novas prioridades. 
Você vai se sentir cansado e precisa de uma 
mudança para fugir da rotina.

A atmosfera calma de hoje lhe ajudará a ter discus-
sões sérias. Concentre-se no que realmente importa. 
Evite debates acalorados que gastarão sua energia 
em vão. Você pode fazer isso, não tenha medo, ape-
nas pense sobre as coisas com calma.

Sua vida amorosa será o centro do palco, 
então saia de sua concha, sem demora! 
Você precisa recarregar as baterias e con-
seguir dormir mais e melhor se quiser ser 
bem sucedido.

Seu otimismo vai ganhar a admiração das 
pessoas ao seu redor e nada vai atravessar o 
seu caminho. Seja tolerante, nem todos serão 
capazes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com 
o fígado e não exagere nos prazeres da mesa.

Sua sede de vida o leva para os prazeres 
extremos e agora é a hora de saborear a 
vida em todo seu esplendor. Sua atitude 
otimista vai fazer a diferença e facilmente 
compensará sua falta de sono.   

Você está entusiasmado com novas possibi-
lidades. Parece que o destino está lhe dando 
uma mãozinha com suas esperanças e expec-
tativas. Seria uma boa ideia descartar certos 
hábitos, diminua a quantidade de açúcar.

Ideias claras e firmes estão na ordem do dia e 
elas varrerão as suas dúvidas. Seu bom humor 
é contagiante. Você vai ter que se apoiar em 
todas as suas habilidades de resistência. Feliz-
mente, você está em boa forma. Mantenha 
uma dieta equilibrada.

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

Você está amável e otimista e será o centro de 
atenções. Este é o momento para defender sua 
causa. Você acha difícil acompanhar o ritmo. 
Recarregar suas baterias ao ar fresco ajudaria, 
mas não se preocupe com isso.
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OA
EXPEDIENTE

IATESIC
GUCATIVO

DESTILARIA
NAMORSA

D

INONM
DOCUMENTOS

LELEE
GDÃ

GIROSCOPIO
QODAEG

MUSEOLOGIA
IOAWATT
DD

ONASAM
GORGONZOLA

Horário
de funcio-
namento
bancário

Que foi
dita ou

feita outra
vez

Barco co-
mum no
porto de
Mônaco

Sozinho,
em inglês

Imposto
declarável 
até abril
(sigla)

Fábrica de
bebidas
como o
uísque 

Condição
do pássa-
ro engai-

olado

O ato
jurídico

da pessoa
incapaz

Feito do
mesmo
material

que a vela

(?) Lucas,
o padro-
eiro dos
médicos

Zé (?),
primo do

Chico 
Bento (HQ)

Substância
que corri-
ge solos
ácidos

Cavalo
alado

mitológico

Dispositivo
do piloto 

automático
de aviões

Dante
Alighieri,

poeta
florentino

Élio
Gaspari,
jornalista
carioca

Alma ou
sopro

vital, no 
Hinduísmo

Estudo da 
conserva-
ção de pe-
ças antigas

Inventor da
moderna
máquina
a vapor

Queijo
italiano

com veios
azulados 

(?) Flor,
criação 
de Jorge
Amado

Tio (?),
figura que
simboliza
os EUA

A terceira
vogal

Forma de fazer reivindicações e
organizar mobilizações através

da internet
Verbo de ligação

Narcóti-
cos 

Anônimos
(sigla) 

São exigi-
dos por
policiais

em Blitzen

Persona (?) grata: a
visita indesejada

(?)-bom, doce
nordestino de banana

Outubro

(?) para o almoço,
direito garantido às

domésticas em 2013

Um dos combustíveis de
foguetes
(Astron.)

Triste, 
em inglês
Memória
de micros

Ditongo
de "coifa"
Cão, em
inglês

3/dog — non — rom — sad. 4/nego. 5/alone.
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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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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito
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Caso Gabriel ganha novo capítulo
Quase sete meses após a morte de Gabriel Batista de Souza, 21 anos, assassinado 

com uma facada no peito no Bairro Periollo, em Cascavel, o caso pode ter um novo 
capítulo. A Delegacia de Homicídios deve divulgar hoje imagens de câmeras de 

monitoramento nas quais o autor do crime pode ser visto. 
A DH afirma que, apesar de haver uma linha de investigação, a divulgação das ima-

gens é necessária para que a população ajude a identificar o suspeito.
A delegacia enfatiza ainda que diversas pessoas já foram ouvidas, inclusive suspeitos de 
envolvimento no crime. Ainda são aguardados resultados de perícia, mas, com a divul-

gação das imagens, a investigação pode avançar com o auxílio da população.  
Gabriel foi morto no dia 1º de novembro com uma facada no peito na Rua Europa, 
perto da casa da mãe, no Bairro Periollo. A faca que teria sido utilizada no crime foi 
encontrada, mas as impressões digitais teriam sido apagadas com a chuva. Gabriel 
fazia bacharelado em Teatro em Santa Catarina e veio a Cascavel visitar a família. 

Famílias deixam casas
e vão para “Vila Rural” 

JANGADINHA: 

 Após um impasse de 23 anos, 
as famílias que vivem no assen-
tamento Jangadinha, cr iado 
pelo Incra (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária), 
tiveram de deixar suas casas na 
manhã de ontem em operação 
de reintegração de posse reali-
zada pela Polícia Militar. 

Mas um acordo entre o proprie-
tário da área e o prefeito Leonaldo 
Paranhos garante que elas terão 
onde morar: “Em conversa com 
o proprietário, nós conseguimos 
que as famílias pudessem sair do 
local e retirar todos os pertences 
sem violência ou pressão. Com 
o apoio do Estado, vamos fazer 
um decreto tornando cerca 50 
alqueires dos 170 que a área tem 
uma Vila Rural, onde as famílias 
poderão se instalar, claro que res-
peitando o espaço específico des-
tinado a elas”, disse o prefeito. 

Paranhos criticou a demora do 
Incra em solucionar o problema 
das famílias. “O Incra teve 23 anos 
para resolver o problema, mas não 
resolveu. São famílias que construí-
ram uma vida ali, crianças que vão 
passar pelo trauma de ver a casa 
sendo demolida”.

O vereador Rafael Brugnerotto 
(PSB) esteve no local para ajudar 
na mediação entre as famílias e o 

poder público. Segundo ele, ficou 
combinado com o proprietário que 
assim que o decreto for assinado 
as famílias voltarão para as casas, 
já que a ordem judicial não exige 
a demolição imediata dos imóveis. 
“A demolição aconteceria para 
evitar uma possível reocupação. 
Como o acordo é de que as famí-
lias voltem, não haverá demolição. 
Mas, por enquanto, é um acordo 
de cavalheiros. Então o proprietário 
pode, sim, demolir, mas aí perde a 
desapropriação que seria feita pela 
prefeitura”, alerta Rafael.  

De acordo com a Polícia Militar a 
saída dos moradores aconteceu de 

POSICIONE o 
leitor de QRCode 
do seu celular 
para assistir à 
reintegração de 
posse

A DESOCUPAÇÃO foi pacífica; famílias dependem de decreto para retornar às casas

forma pacífica. PMs devem voltar 
ao local nos próximos dias apenas 
para assegurar a desocupação.

A esperança das 11 famílias 
que viviam ali está depositada na 
agilidade do prefeito em publicar 
o decreto, mas ainda não há data 
definida para que isso ocorra. 
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Presos pelo Gaeco 
são trazidos a 
Cascavel 
Quatro presos em Marechal Cândido 
Rondon em Operação do Gaeco (Grupo 
de Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado), entre eles o verea-
dor Nilson Hachmann e o filho dele, 
foram trazidos na tarde de ontem 
para a Cadeia Pública de Cascavel, 
onde permanecem à disposição da 
Justiça. Eles tiveram a prisão preven-
tiva decretada, pois são investigados 
crimes contra a administração pública. 
A investigação do Gaeco que teve início 
em 2018 e aponta que o vereador 
era dono de empresas registradas em 
nomes de terceiros e que participavam 
de licitações no Município em diversos 
setores como pavimentação rural, pres-
tação de serviços e transporte escolar.
Além disso, 20 mandados de busca e 
apreensão foram cumpridos em oito 
casas, nove empresas, um escritório de 
contabilidade, no setor de licitações da 
prefeitura e no gabinete do vereador. 

 Israel da Silva Rodrigues Bar-
boza vai a júri popular na tarde de 
hoje no Fórum Estadual de Casca-
vel acusado de feminicídio. O crime 
aconteceu no dia 13 de janeiro 
deste ano. Conforme os autos do 
processo, Israel matou Solange, 
com que mantinha um relaciona-
mento, a chutes e pauladas. Na 
época, ele chegou a alegar que 
Solange havia ingerido remédios 

A celeridade no julgamento dos homi-
cídios contribuiu para a redução de cri-
mes contra a vida em Cascavel, afirmam 
autoridades policiais. “Algumas mudanças 
técnicas e específicas, tomadas a partir 
de 2016 e que foram até motivo de crí-
tica, fizeram com que pudéssemos hoje 
comemorar uma redução de 60% nos 
homicídios nos quatro primeiros meses 
deste ano em relação o mesmo período 
do ano passado. Passamos de 16 para seis 
mortes violentas”, explica o promotor de 
Justiça Alex Fadel. 

Atualmente, existem casos pontuais 
de júris de crimes antigos, mas depois 
da realização de mutirões o volume 
de processos atrasados quase zerou 
e hoje os crimes levam apenas meses 
para ser julgados, a exemplo do júri 
que acontece nesta quinta-feira, cujo 

numa tentativa de suicídio, mas 
foi preso em flagrante quando che-
gou ao IML (Instituto Médico Legal) 
para reconhecer o corpo, pois a 
perícia mostrou que a mor te fora 
causada por hemorragia interna 
decorrente de ferimentos graves 
que ela tinha no corpo. O crime 
teria sido cometido na frente do 
filho da vítima, na época com 
nove anos. O réu está preso. 

Acusado de feminicídio 
no banco dos réus

crime aconteceu em janeiro deste ano 
(leia na matéria principal).

Alex cita a importância do traba-
lho em conjunto com a Delegacia de 
Homicídios e afirma que a certeza de 
punição e a rapidez na realização dos 
júris trazem mais credibilidade para a 
Justiça e faz com que as pessoas come-
tam menos crimes, ou, se os cometem, 
já sabem que serão punidas. 

A delegada Raísa Vargas Scariot res-
saltou que os resultados vêm evoluindo 
desde a criação da Delegacia de Homi-
cídios, especializada na investigação de 
crimes contra a vida. “Com esse local 
de referência, com investigadores espe-
cializados, a população se sente mais 
segura e busca mais por essa ajuda, o 
que auxilia na solução dos crimes e na 
prevenção também”.

Em todo o Estado, o número de homi-
cídios caiu 20% nesses primeiros meses 
em relação ao mesmo período de 2018. 

Rapidez nos julgamentos no combate ao crime

POSICIONE o 
leitor de QRCode 
do seu celular para 
sabre mais sobre o 
assunto 
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 Cascavel terá 416 atletas
na regional dos Escolares

Encerrada a fase municipal, que definiu os representantes da cidade, a fase 
regional da 66ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná) já começará na 

próxima semana, com a etapa de Curitiba, de 22 a 30 de maio. Para os alunos-
-atletas de Cascavel, as disputas serão em Corbélia, de 31 de maio a 5 de junho.

Os representantes das instituições de ensino cascavelenses serão maioria na 
Cidade das Flores. Serão 416 alunos-atletas, além de 45 professores e pessoal 

de apoio, em 63 equipes.
As disputas serão nas modalidades de atletismo, basquete, futsal, handebol, 
tênis de mesa, voleibol e xadrez, nas categorias A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 

anos), nos naipes feminino e masculino.
Além de Cascavel e de Corbélia, cidade-sede, participarão desta fase regional 
alunos-atletas de Guaraniaçu, Lindoeste, Catanduvas, Santa Tereza do Oeste, 

Céu Azul, Campo Bonito, Vera Cruz do Oeste, Boa Vista da Aparecida, Braganey, 
Anahy, Capitão Leônidas Marques, Ibema e Iguatu.

Futsal sub-18 preparado
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Mesmo fora das disputas do 
Campeonato Municipal, o time de 
futsal masculino sub-18 de Cas-
cavel segue em ritmo intenso de 
preparação. Quem acompanha 
alguma das atividades comanda-
das diariamente pelo professor 
Edmilson Pereira no Ginásio Sér-
gio Mauro Festugatto pensa que o 
próximo jogo será em poucos dias. 
E será, mas não tão perto assim. 
A preparação é para o Campeonato 
Paranaense Sub-20, competição 
organizada pela Federação e que 
terá início no fim do mês.

Com 21 times inscritos, o esta-
dual da categoria ganha importân-
cia maior no calendário das equi-
pes nesta temporada. Para o time 

Parceria
Assim como os atletas de Edmilson 
Pereira têm tido oportunidades de 

trabalhar com Cassiano Klein no 
elenco principal do Cascavel Futsal, 

alguns dos jogadores da Serpente 
Tricolor costumam reforçar as ati-
vidades do time sub-18. Ontem, e 

durante os próximos dias, o goleiro 
Matheus e os fixos Issamu e Murillo 
treinaram em meio aos jovens para 

manter o ritmo e agregar na prepara-
ção para o Paranaense Sub-20. 

cascavelense, que a partir deste 
ano treina em parceria com o Cas-
cavel Futsal, do técnico Cassiano 
Klein, a participação na competição 
sub-20 será como forma de prepa-
ração para os Jogos das Juventude, 
no fim do ano.

“Subimos no ano passado para 
a Divisão A dos Jojups e temos 
como meta nos manter na elite. 
Os Jogos serão em Londrina, em 
novembro, e como não temos 
muitas competições da categoria 
sub-18 optamos por participar do 

Paranaense Sub-20”, explica o 
comandante da base cascavelense, 
Edmilson Pereira.

A tabela da competição ainda 
será divulgada pela Federação, 
mas segundo foi acordado entre 
dirigentes das equipes e da orga-
nização do campeonato, as dispu-
tas terão início no próximo dia 31 e 
terá cinco etapas ao longo do ano. 
A primeira e a segunda são classi-
ficatórias, com os times separados 
em grupos. Os 16 melhores avan-
çarão da fase classificatória.
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CASCAVEL, 16 DE MAIO DE 2019

1- RICARDO MARTINS E MICHELLE APARECIDA DE PAULA
2- GIANDERLEI CANAVIER E SANDRA DE OLIVEIRA MELLO
3- VANDIR LEAL CARDOSO E DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS
4- CARLOS EDUARDO SEBEN E JHESSICA SCARLAT PELEGRIN
5- SAULO NATAN DOS SANTOS E FERNANDA BARBOSA MARCOLIN
6- VINICIUS EDUARDO MODESTO DA SILVA E SUELLEN LOPES DE SOUZA
7- CLEVERSON ARMINDO E JÉSSYCA MARTINS DOS SANTOS VIANA
8- ALESSANDRO TERRA LEÃO E LUCIVANE COSTA CRISTO
9-DENER SPECIAN DA SILVA E LISANDRA VARGAS ORTIZ

l Formato de disputa
No feminino, o Estadual Sub-19 será 
dividido em três etapas com as equi-
pes jogando entre si. Na primeira 
serão cinco rodadas classificatórias, 
na segunda etapa mais seis rodadas 
que vão classificar as oito melhores 
campanhas que avançarão aos playoffs. 
Na terceira etapa ocorrerão as quartas 
de final, semifinal e final. Os finalistas 
garantirão o acesso à Série A em 2020, 
as demais permanecerão na Série B. No 
masculino serão apenas duas etapas. Na 
primeira são cinco rodadas e na segunda 
mais duas, além da semifinal e final. Tanto 
para o feminino quanto para o masculino, 
a segunda etapa será realizada de 18 a 20 
de julho, em Telêmaco Borba. Já a etapa 
final para as mulheres será de 8 a 10 de 
novembro, em Guarapuava.

l Calendário
As disputas deste fim de semana 
marcarão o terceiro evento da Federação 
Paranaense de Vôlei em Cascavel em 2019. 
No mês passado, os campeonatos sub-15 
e sub-17 masculino da divisão de elite, e a 
Série B da categoria adulta foram realizados 
na cidade. Desta vez, os jogos serão pela 
Série B da categoria sub-19. O município 
também vai sediar este ano as etapas de 
abertura nas categorias sub-14 e sub-16 da 
Série B feminino, de 11 a 13 de outubro.

Vôlei sub-19 em Cascavel
A cidade de Cascavel será palco 

de intensas disputas de vôlei neste 
fim de semana, com a abertura 
da temporada 2019 da divisão 
de acesso do Campeonato Para-
naense de Vôlei Sub-19, nos nai-
pes feminino e masculino. Ao todo, 
serão 18 equipes competindo em 
três ginásios: Sérgio Mauro Fes-
tugatto e dos colégios Sesi e ESI 
Auxiliadora. A programação será 
aberta amanhã, às 9h30.

Dentre as mulheres, times de 
dez cidades, um recorde, brigam 
por duas vagas na elite: Toledo, 
Castro, São José dos Pinhais, 
Santa Helena, Guarapuava, Cara-
muru/Ponta Grossa, Ibiporã, 
Telêmaco Borba e Arapongas, além 
do AABB/Cascavel.

No masculino, a competição 
conta com a par ticipação de 
oito equipes: os remanescentes 

Ibiporã, Umuarama e Nova Espe-
rança, e ainda a São Miguel do 
Iguaçu, Araucária, Palotina, São 
João do Ivaí e a Castro.

FPV
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A seleção brasileira olímpica 
que disputará o Torneio Maurice 
Rivello, na França, mais conhecido 
como Torneio de Toulon, foi con-
vocada ontem pelo técnico André 
Jardine, que chamou 22 jogadores 
para disputa da competição que 
será realizada de 1º a 15 de junho. 

Esta será a primeira etapa de 
preparação da equipe que, em 

JOGAM HOJE
      COPA DO BRASIL

19h15 Fortaleza x Athletico-PR 

PLACAR DE ONTEM
 COPA DO BRASIL

 Atlético-MG ?x? Santos
 Corinthians ?x? Flamengo
 Fluminense ?x? Cruzeiro

Aberta ontem à noite, a rodada 
de ida das oitavas de final da Copa 
do Brasil terá mais um duelo entre 
times da Série A do Brasileirão nesta 
quinta-feira. Às 19h15, no Castelão, 
no Ceará, o Athletico desafia o Forta-
leza em busca de um resultado que 
o permita alguma vantagem para 
decidir a vaga em casa no jogo de 
volta, no dia 5 de junho.

A preocupação se dá pelo jejum 
do Furacão como visitante em 
2019. Em cinco jogos longe de 
casa na temporada, o elenco prin-
cipal rubro-negro acumula quatro 
derrotas e um empate.

No ano passado, o Athletico só 
conquistou a primeira vitória fora de 
casa no mês de agosto, no 15º jogo 
como visitante na temporada. Antes, 
a última vitória fora de casa havia sido 
no dia 11 de novembro de 2017.

Os números, e principalmente 
o jejum longe da Arena da Baixada, 
ficam ainda mais em evidência porque 
o time paranaense decidirá seu futuro 
na Libertadores longe de Curitiba con-
tra o Boca Juniors, no mês de julho. 

 Reencontro
Este ano, aliás, o Athletico já amargou 
derrota para o Fortaleza no Castelão. 
Foi há 15 dias, pela 2ª rodada do Bra-
sileirão. Na ocasião (foto), os cearen-
ses, empurrados por mais de 20 mil 
torcedores, abriram o placar logo no 
primeiro minuto de jogo, com o veloz 
e habilidoso Edinho.O Furacão empa-
tou ainda no primeiro tempo com Léo 

Pereira, mas viu o veterano Wellin-
gton Paulista marcar o gol da vitória 

tricolor a 15min do fim do jogo. 

Goleiros
Lucão (Vasco)
Lucas Perri (Crystal Palace/ING)
Ivan (Ponte Preta)

Defensores
Gabriel (Lille/FRA)
Murilo Paim (Cruzeiro)
Luiz Felipe (Lazio/ITA)
Lyanco (Bologna/ITA)
Emerson (Betis/ESP)
Guga (Atlético-MG)
Iago Borduchi (Internacional)
Renan Lodi (Athletico-PR)

Meias
Douglas Luiz (Girona/ESP)
Thiago Maia (Lille/FRA)
Tabata (Portimonense/POR)
Wendel (Sporting/POR)
Mateus Vital (Corinthians)
Matheus Henrique (Grêmio)

Atacantes
Pedrinho (Corinthians)
Matheus Cunha (Leipzig/ALE)
Rodrygo (Santos)
Antony (São Paulo)
Pedro (Fluminense ) 

Desfalques
A convocação da seleção olímpica 

desfalcará alguns times brasilei-
ros num momento decisivo na 

temporada, a rodada de volta das 
oitavas de final da Copa do Brasil. 

Chamados pelo técnico André 
Jardine, jogadores como Matheus 

Vital e Pedrinho (Corinthians), 
Antony (São Paulo), Rodrygo (San-

tos), Pedro (Fluminense), Guga 
(Atlético-MG), Matheus Henrique 

(Grêmio), Iago (Internacional) e 
Renan Lodi (Athletico) estarão 

fora dos duelos importantes pela 
competição nacional. 

Furacão em Fortaleza

Convocada a seleção olímpica
janeiro do próximo ano, irá em 
busca de uma vaga nos Jogos Olím-
picos de Tóquio 2020. O Pré-Olím-
pico será disputado na Colômbia e 
classificará duas seleções para as 
Olimpíadas. 

A delegação brasileira se reu-
nirá no dia 27 de maio no Brasil 
e embarcará diretamente para 
Marselha, na França. A estreia da 
seleção está marcada para o dia 2 
de junho contra a Guatemala. Três 
dias depois, o Brasil enfrentará a 
França, em 5 de junho. O encerra-
mento da primeira fase será no dia 
8, contra o Qatar. 
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         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

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

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

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

JOGAM HOJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

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

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

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

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

EFE
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