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Tomate sobe mais
20% e se mantém o
vilão da cesta básica

PÁGINA

08
Ossada humana
será enviada para
perícia em Curitiba

PÁGINA

13
Cascavel Futsal vai
a Joinville para se
recuperar na Liga

PÁGINA

14

Fim dos radares?
Tramita na Câmara de Cascavel proposta para proibir o uso 
de radares móveis na cidade. “Não são raros os flagrantes 

a agentes de trânsito que têm por prática ficarem 
posicionados literalmente amoitados, com a finalidade de 

proceder autuações”, argumenta o autor do projeto.
l Pág. 3  

A infestação de dengue já se revela a pior da história de Cascavel, com 579 casos con-
firmados. A boa notícia é que a notificação de casos suspeitos desacelerou significativa-

mente, o que é atribuído ao mutirão de limpeza que ocorre na cidade há mais de um mês. 

Casos de dengue crescem
quase 2.000% em um ano

l Pág. 7

A
ÍL

TO
N

 S
A
N

TO
S



Parcialmente 
Nublado Nublado

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.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928

02  RADAR HOJE NEWS, 30 DE ABRIL DE 2019

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br
FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br

www.jhoje.com.br

(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Ressignifique o luto com esperança
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Sábado

“Façam justiça! 
Querem me atingir? 
Venham pra cima de 

mim! Querem quebrar meu 
sigilo, eu sei que tem que ter 
um fato, mas eu abro o meu 
sigilo. Não vão me pegar”. 

 O presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) 

disse ontem que as 
investigações que 
avançam sobre seu 

filho, o senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ), são 

feitas para atingi-lo. 
Bolsonaro colocou seu 

sigilo bancário à disposi-
ção e classificou que as 

apurações estão “fazendo 
um esculacho” em cima 
de Flávio para prejudicar 

o seu governo. 

Paula Guimarães é missionária da Comunidade Canção Nova 07 19 20 64 65 71 80
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Parcialmente 
Nublado

AGÊNCIA BRASIL

Sábado

Nublado

Muitas vezes tratamos o “luto” somente como a perda de uma 
pessoa que amamos. Mas podemos considerar também como luto 
um “relacionamento que terminou”, um “trabalho que não deu certo” 
e até mesmo uma “demissão inesperada”.

Esse tempo de “luto” é um tempo para absorvermos o que 
aconteceu, necessário para que possamos refletir e nos organizar 
a partir desse momento. Na década de 1960, a psicóloga suíça 
Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) descreveu cinco fases que 
compõem o processo do luto:

A negação - quando a pessoa tenta negar a existência do pro-
blema ou situação e, às vezes, evita até falar sobre o assunto. 
“Isso não pode ser verdade!”, pensa; A raiva - é comum aparecer 
revolta e ressentimento quando a pessoa se dá conta da perda. 
“Por que eu?” É o pensamento recorrente; A negociação - quando 
a hipótese da perda começa a se concretizar, é comum que a 
pessoa tente reverter a situação, fazendo um acordo consigo, com 
outra pessoa ou com Deus; A depressão - ocorre quando a pessoa 
toma consciência de que a perda é inevitável. Tristeza, desolação, 
apatia e medo são sentimentos comuns nessa fase. Não deve ser 
confundida com a doença diagnosticada como depressão, que 
envolve um desequilíbrio químico e necessita tratamento específico; 
A aceitação - é a fase em que a pessoa aprende a viver sem aquilo 
que perdeu. Não significa esquecer ou não sentir mais tristeza ao 
se lembrar do fato.

A situação que nos ocasionou o luto jamais será esquecida, 
mas será amenizada com o passar do tempo. E o que nos faz 
seguir adiante? A esperança precisa ser a nossa companheira nos 
momentos difíceis e ela pode se manifestar de várias formas: pelo 
afeto de um amigo, uma música que nos traz bons sentimentos e 
até mesmo a partilha de um sacerdote. 

Que tenhamos sempre o nosso olhar sensível para esses ges-
tos, que o nosso olhar possa estar sempre voltado para Deus. Por 
mais difícil que seja uma situação, e que aparentemente falte a 
“esperança”, Ele é quem gera toda “esperança” em nosso coração.
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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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Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Liberado pelo TCE
Após enviar os documentos que faltavam, a Prefeitura de 
Cascavel conseguiu liberar as pendências que possuía no 
TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado) e ontem mesmo 
o prefeito Leonaldo Paranhos fez questão de enviar ao 

HojeNews a Certidão Liberatória, que garante ao Município 
receber recursos públicos mediante convênio, termo de 
parceria, contrato de gestão ou instrumento congênere. 

Pela manhã, a Secom havia informado sobre as providências 
tomadas e garantido que não houve prejuízos ao Município.

Vai varrendo
Comemorado pela primeira vez após aprovação na 

Câmara de Cascavel, o Dia Municipal do Gari não passou 
despercebido. O prefeito Paranhos publicou homenagem 
em seus perfis nas redes sociais. Aliás, os trabalhadores 

do setor travam uma batalha e esperam uma proposta de 
reajuste salarial da empresa OT Ambiental.

n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer

O vereador Misael Júnior 
(PSC) elaborou um projeto 
que propõe a proibição de 
radares móveis instalados 
nas vias de forma oculta 
por agentes de trânsito da 
Cettrans (Companhia de 
Engenharia de Transpor te 
e Trânsito). O projeto já 
está em tramitação nas 
comissões permanentes 
da Câmara de Vereadores.

A proposta não estabe-
lece outras medidas ou orien-
tações e tem apenas dois 
artigos: definindo a proibição 
e a entrada de vigor assim 
que for publicado. 

Misael alega que tem 
recebido muitas reclama-
ções de motoristas autua-
dos por equipamentos 
instalados em chamados 
“pontos-cegos”. “Chegaram 
denúncias de que os rada-
res ficam atrás de árvores 
e muros. Isso não coíbe o 
excesso de velocidade, ape-
nas pune o motorista. O tra-
balho da Cettrans é tornar 
o trânsito humanizado edu-
cando o cidadão, com mais 
agentes nas vias para auxi-
liar e orientar e não multar”, 
diz o vereador.

Os equipamentos são 
alugados de uma empresa 
terceirizada. Há apenas um 
radar móvel usado em ope-
rações em regiões definidas 
pelos agentes. 

O parlamentar também 
requereu esta semana dados 
sobre os radares fixos, o 
custo e as multas aplicadas, 
com o propósito de saber do 
montante arrecadado e onde 
o recurso é aplicado.

Na mensagem encami-
nhada no projeto - destinada 
aos demais parlamentares 
-, Misael alega que o pro-
jeto de lei tem a finalidade 
de coibir as “armadilhas 
constantes que são pre-
gadas aos motoristas da 
cidade pela aplicação pelo 
órgão de trânsito municipal 
responsável - dos radares 

Condomínios
Os vereadores 
esclareceram as dúvidas 
sobre a proposta de 
organizar a legislação 
municipal para a 
implantação de novos 
condomínios na cidade. A 
previsão é de que o projeto 
encaminhado pelo Executivo 
municipal seja finalmente 
votado segunda-feira. Já 
há emendas: Josué de 
Souza (PTC) propõe que 
as vias internas tenham 
nove metros para faixa de 
rolamento e três para cada 
passeio lateral.

Sem servidor
Com experiência no setor, 
Jaime Vasatta (Podemos) 
ressalta a defasagem do 
quadro de funcionários 
na Secretaria de Meio 
Ambiente, o que torna 
difícil o trabalho de 
conscientização e educação 
ambiental. O setor chegou 
a ter 200 servidores e 
hoje tem 50, aponta o 
parlamentar. “Não adianta 
fazer mutirão. Tem que 
ser uma ação constante, 
precisamos investir na 
educação ambiental”.

Irregularidade
Denúncia de que uma 
empresa que presta serviço 
de coleta de resíduos para o 
Município de Cascavel estaria 
operando de forma irregular 
foi verificada por Fernando 
Hallberg (PPL) e Sebastião 
Madril (PMB). Faltavam as 
licenças e o caso agora vai 
para o Ministério Público.

Carreira
Quem estava acostumado 
com Lísias Tomé nos 
consultórios médicos da 
cidade agora encontra sua 
esposa, Rosimeri Tomé. Ela 
está no último ano do curso 
de Medicina e está atuando na 
UPA Veneza. Não é a primeira 
vez que ela segue os passos de 
Lísias - Rosimeri foi candidata 
a vereadora em 2012.

Funcionou?
A administração atual já fez 
uma sequência de adequações 
na estrutura, com redistribuição 
de cargos e pagamentos. O 
vereador Serginho Ribeiro (PPL) 
espera agora um levantamento 
do secretário de Planejamento 
e Gestão, Edson Zoreck, sobre 
os resultados a reestruturação 
organizacional. 

Misael quer proibir
os radares móveis 

móveis, aqueles que ficam 
escondidos e que não são 
identificados conforme deter-
mina a lei”.

Misael alega que os 
radares fixos possuem jus-
tificativas para implantação 
dos equipamentos, cujos 
estudos técnicos apontam 
a necessidade para coibir a 
velocidade nos determinados 
trechos e critica a ação dos 
agentes. “O que mais tem 
se notado nas ruas e nas 
avenidas são motoristas 
pegos de surpresa por agen-
tes de trânsito com radares 
na mão, criando problemas 
para os motoristas”. 

Em outro trecho da 
argumentação, Misael 
diz que “é comum que os 
agentes de fiscalização de 
trânsito com radares móveis 
fiquem escondidos, ocultos 
dos motoristas em árvores, 
postes ou muros. Não são 
raros os flagrantes a agen-
tes de trânsito que têm por 
prática ficarem posicionados 
em locais não visíveis aos 
motoristas - literalmente 
amoitados, com a finalidade 
de proceder autuações”. Diz 
ainda o parlamentar que “não 
culpa os agentes, pois estão 
cumprindo seu papel”. 
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VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Vem pro
Sicredi
poupar.

Vem pro
Sicredi
ganhar.

Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 
Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o 
regulamento e as características essenciais em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da 
modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo 
SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
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 Um passo por vez 
A Escola Municipal Rubens Lopes, no Bairro Neva, entrou na listagem da última 

licitação aberta pelo Município e será contemplada com a reconstrução do passeio 
público. “Com certeza essa reforma será bem-vinda, porque aqui nunca feita uma 

reforma 100%”, comemora a mãe Roseli de Souza. 
Roseli sugere o alargamento das ruas, em especial a Rua Cassiano Jorge Fernandes, 
onde ocorre a entrada e a saída dos alunos: “A rua é muito estreita, nós temos que 

passar praticamente em cima dos carros”. 
O arquiteto do IPC Enji Roberto Nagasawa adianta que não haverá expansão da rua, 
mas que será feito um estacionamento para embarque e desembarque das crianças.  

Na lista de preocupação dos 
pais está a falta de segurança e 
de acessibilidade nas calçadas ao 
redor das escolas. A dona de casa 
Geralda Borges tem dois filhos e um 
deles tem sete anos e estuda na 
Escola Municipal Ludgero Pompeu. A 
calçada que cerca a instituição está 
tomada pelo mato e fica difícil ver o 
pavimento debaixo do “tapete verde” 
criado pela falta de manutenção. 

Geralda reclama: “É impossível 
andar nessas calçadas do jeito 
que está, principalmente quando 
eu trago o bebê junto. Ele quase 
pula fora do carrinho”. Sem con-
dições, ela precisa ir com os dois 
pequenos pela rua.

O apelo de Geralda é para que 
a calçada seja reformada o quanto 

Calçadas viram 
“tapete verde”

antes: “Além disso, as calçadas estão 
quebradas, então as crianças podem 
cair e se machucar. A gente pede pen-
sando na segurança deles”.  

MATO tomou conta da calçada ao redor 
da Escola Municipal Ludgero Pompeu 

Desejo distante 
Porém o desejo dos pais em ter 

uma calçada segura aos arredores 
nessa escola ainda está distante. De 
acordo com o arquiteto e urbanista 

Enji Roberto Nagasawa, do IPC (Insti-
tuto de Planejamento de Cascavel), a 

Escola Municipal Pompeu ficou fora 
das últimas três últimas licitações da 

prefeitura. “Essa escola específica não 
entrou no PDI [Programa de Desen-

volvimento Integrado] porque não foi 
verificada anteriormente, então não 

vai ser feita [a obra] com recursos do 
BID [Banco Interamericano de Desen-
volvimento] e provavelmente dentro 
do PDI não vai ter mais licitação para 

fazer calçadas”, explica. 
Quanto à manutenção das calçadas, 
a Secretaria Municipal de Educação 

informou que é responsabilidade da 
pasta fazer a manutenção no pátio do 

colégio e em alguns casos fazer tam-
bém a manutenção do lado de fora, 

porém existe um cronograma para 
isso, e que a obra na Escola Pompeu 
está prevista para este mês de maio. 

Outros espaços 
Além da Escola Manoel Ludgero 
Pompeu não estar entre os 59 

espaços públicos contemplados 
com a revitalização das calçadas, 
Enji Roberto Nagasawa informa 

que outros locais também neces-
sitam de reparo e ficaram de fora 

das licitações. “É possível reformar 
somente se o Município conseguir 

algum outro financiamento, porque 
muitos prédios públicos ainda fica-

ram sem ter adequação”. 
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01- LEOCIR RAMALHO E ANGELITA APARECIDA KINAUT BALICKI
02- ARLON MOREIRA ANTUNES E LUANA GABRIELLI SCHULA 
03- ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS E LAURA DE JESUS LIMA 
04- JULIANO RODRIGUES E FLAVIA ROBERTA SILVA DE SOUZA
05- JONATAS ROBERTO SANTOS RAMOS E JHEINNY KELLY DE OLIVEIRA
06- VANDERLUCIO DIAS ALVES E NARA REGINI NEIVA
07- VALDECIR ROSSONI DOS SANTOS E ALIANA APARECIDA DOS SANTOS
08- ALESANDRO DOMINGUES DOS SANTOS E ELIZETE FATIMA LOURENCE
09- FABIANO ROQUE DE MORAES E VITORIA BOSI MARTINS
10- HELITON RAMON SCHMITZ FINHLER E CRISTIANE DE ANDRADE
11- MARCELO BRANDÃO DA SILVA E RAFAELA APARECIDA DE SOUZA 
12- ALEXANDRE PIRES LISBÔA E VIVIANE ARAUJO LEMES
13- ESTYVERSON FERNANDO GIACOMINI E ANNA PAULA SEMÊNIUK

Redução
Neste último boletim percebe-se que 
nas últimas três semanas houve redu-
ção de casos notificados. “Podemos 

considerar essa queda já como resul-
tado do Mutirão de Limpeza que vem 
ocorrendo desde 11 de abril em nossa 

cidade”, explica Beatriz. 
Segundo ela, apesar da diminuição 

dos casos notificados, ainda há muitos 
exames para serem coletados e outros à 
espera de resultados, o que significa que 
deve haver aumento de casos positivos.
A diretora alerta que, apesar da queda 

na temperatura, os cuidados com o 
Aedes aegypti não podem parar. Em ins-

peção realizada esta semana, agentes 
comunitários de saúde encontraram lar-
vas do mosquito dentro de residências. 
“Aquela checagem semanal do quintal e 
da residência para eliminação de focos 

do Aedes deve permanecer mesmo 
durante o período de temperaturas 

mais amenas”, orienta Beatriz Tambosi. 

A Secretaria de Saúde divulgou 
ontem os dados atualizados da 
dengue em Cascavel. Até o dia 14 
de maio, o Município há havia con-
firmado 579 casos da doença. São 
2.293 notificações, com 520 casos 
descartados e outros 1.192 aguar-
dando resultado. Três pessoas fale-
ceram vítimas da doença na cidade.

Do total de casos positivos, 97 
foram confirmados após avaliação 
clínica epidemiológica, pois são 
casos notificados em que o paciente 
não realizou a coleta de exames. 

A diretora da Vigilância em 
Saúde, Beatriz Tambosi, explica 
que, nessas situações, a partir dos 
dados clínicos (sinais e sintomas), 
somados aos dados do endereço 
do paciente - LirAa da localidade, 
número de casos já positivados - a 
Vigilância Epidemiológica encerra o 
caso por esse critério.

Cascavel chega 
a 579 casos 
de dengue

DOENÇA 2016 a 2017 2017 a 2018 2018 a 2019

DENGUE

Notificados 872 481 2.293

Confirmados 46 28 579

ZICA VÍRUS 156 68 107
CHIKUNGUNYA 113 65 106

COMPORTAMENTO das notificações registrado por semana epidemiológica, da 1ª à 19ª semana de 2019
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Arquitetura Moderna 
Brasileira será tema 
de palestra gratuita 
Nesta segunda-feira (20), Cascavel 
receberá a palestra Rubens Meister 
- Projeto e Obra, que vai destacar 
a trajetória do profissional conhe-
cido como o “pai do Teatro Guaíra”, 
um dos principais palcos da cultura 
nacional. Promovido pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Paraná 
com o apoio da Secretaria Municipal 
de Cultura, o evento será realizado a 
partir das 19h30, no Centro Cultural 
Gilberto Mayer. A palestra é aberta a 
todos os interessados, as inscrições 
são gratuitas e devem ser feitas no 
site www.caupr.gov.br.
Formado em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), em 1947, Rubens Meister atuou 
especialmente com projetos e desen-
volveu muitos trabalhos na área da 
Arquitetura. Modernista, ele foi o res-
ponsável por obras como o Palácio 29 
de Março (atual sede da Prefeitura de 
Curitiba) e a Rodoferroviária da capital 
paranaense. Mas sua obra-prima foi o 
Teatro Guaíra, cuja linguagem arquite-
tônica e qualidade acústica é admirada 
por muitos especialistas. 

O tomate manteve seu papel 
de vilão no valor da Cesta Básica 
de abril com aumento de 22,03%. 
Com uma elevação de quase R$ 
10 no valor total comparado ao 
do mês anterior, segue o padrão 
nacional, já que de acordo com o 
Dieese (Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos) houve aumento nas 18 
cidades pesquisadas.

Esses dados foram apurados na 
Unioeste (Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná) pelo projeto de 
extensão intitulado “Determinação 
Mensal do Custo de Cesta Básica de 
Alimentação em Cascavel - PR”, orien-
tado pelo professor Luciano Costa.

O arroz aumentou em Cascavel, 
contrariando a tendência nacio-
nal, que foi de queda no produto. 
Segundo o Dieese, o preço do arroz 
diminuiu em 12 das 18 capitais pes-
quisadas, devido principalmente a 
fraca demanda pelo produto.

Nas regiões oeste e sudoeste 
do Paraná foi registrada queda 

Mais uma vez tomate é 
o vilão da Cesta Básica

no preço da margarina devido à 
maior oferta de um insumo base 
(soja), que torna esse produto mais 
barato e reduz os custos de produ-
ção e preço final da margarina. 
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 Cascavel inaugura sede própria para o PAA
O Município de Cascavel está reativando o PAA (Programa de Aquisição de 

Alimentos), que no último ano ficou sem repasses do governo federal e inaugura 
nesta sexta-feira (17), no Parque de Exposições, ao lado da Secretaria de Agri-

cultura, a sede própria do PAA e do PMAA (Programa Municipal de Aquisição de 
Alimentos). O ato está marcado para as 10h.

O novo espaço tem 250 metros quadrados e foi preparado para o recebimento 
de alimentos entregues por 267 agricultores familiares cadastrados no pro-

grama, que promove o acesso à alimentação e incentiva a agricultura familiar. O 
investimento é de R$ 341.219,15, sendo R$ 336.219,15 do Ministério da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento, com contrapartida de R$ 5.000 do Município, 
via Secretaria de Agricultura.

O Programa conta com 267 agricultores familiares cadastrados, que recebem 
assistência técnica de profissionais da Secretaria de Agricultura para realizar 

o planejamento das culturas, o preparo do solo, a adubação, o plantio, fazer o 
controle de pragas e doenças até chegar à entrega final na nova unidade recebe-
dora. Para 2019 foi disponibilizado para aquisição de produtos o valor de R$ 1,5 

milhão, sendo R$ 1 milhão pelo PMAA e R$ 500 mil pelo PAA.

Custo de vida
Conforme os estudos realizados, 

uma família precisa de uma renda 
entre 15% a 30% superior ao salá-
rio mínimo para adquirir apenas os 
itens alimentares da cesta básica. 

Portanto, seria necessário um salário 
3,27 vezes maior do que o salário 

mínimo para cobrir todas as despesas 
familiares com alimentação, saúde, 
educação, transporte, higiene, ves-

tuário, lazer e previdência. 
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com o ex mais uma vez. Luca chama Mirela 
para conversar e diz que curtiu o beijo que 
rolou entre eles. Vini desabafa com Arlete e 
diz que está muito magoado por conta de o 
pai não reconhecê-lo mais.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Rebeca e Otávio vão até a delegacia e 

descobrem que existem duas fichas de meni-
nas com características similares com a de 
Manuela. Rebeca diz que nenhuma delas é 
sua filha. A mulher conta como foram as liga-
ções que recebeu da Manuela. O delegado diz 
que o mistério apenas aumenta, pois não se 
trata de um sequestro e nem do pai da garota. 
Omar não gosta da grosseria de Nico e corta 
o freio de sua bicicleta sem que ninguém veja. 
Nico cai da bicicleta. Omar ri e assume para 
Mateus o que fez, mas diz que se ele disser 

 ÓRFÃOS DA TERRA 
Muna conversa com Ali sobre Sara e 

Latifa. Sara pede ajuda a Abner para recon-
quistar Ali. Abner sofre por seu amor não 
correspondido por Sara, e desabafa com 
Bruno. Missade confronta Elias sobre 
seus sentimentos por Helena. Paul diz que 
está apaixonado por Camila, que acredita. 
Padre Zoran conforta Missade, que decide 
tentar se reaproximar de Elias. Elias beija 
Helena. Laila estranha a demora de Elias. 
Paul garante a Miguel e Rania que deseja 
se casar com Camila.

VERÃO 90
Manu diz a João que deixará o celular 

de Jerônimo na sala dele na PopTV. Macedo 
conta para Larissa que o habeas corpus de 
Candé, pedido por Diego, foi concedido. 
Candé fica decepcionado ao ser afastado da 
PopTV por Mercedes. João encontra recibos 
suspeitos na lixeira de Jerônimo. Jerônimo 
consegue furtar a carteira de Herculano. 
Mercedes despede Lidiane da função de 
sua assessora pessoal. Jerônimo arma um 
plano para afastar Herculano de Janaína e 
aciona Figueirinha. Herculano conhece um 
produtor de cinema interessado em investir 
no seu filme. Catraca e Andressa se depa-
ram com o restaurante de Janaína aberto, 
sem saber que Jerônimo e Figueirinha estão 
escondidos no local.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Resumo do último capítulo não será divul-

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

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Bento faz uma apresentação de violino na 

aula se Sophie e todos ficam impressionados. 
Roger defende Filipa na reunião com Ruth, 
provocando a diretora. Kessya chora durante o 
dia todo por sentir falta do pai. Débora encon-
tra Marcelo e Luísa juntos e começa a discutir 

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
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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.

 • 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.
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Rita se assusta ao ver Lígia 
com Nina e Felipe na pracinha 

Em “Malhação”, Rita avisa a Filipe que não poderá haver nenhum envolvimento entre 
eles. Lara convence Lígia a desistir da aproximação com Rita, contrariando Filipe. Peixoto 

observa Anjinha com Cléber e alerta Marco. Cléber exige que Anjinha o apresente a seu pai. 
Meg se incomoda ao ver Guga com Rita. Marquinhos e Camelo se enfrentam na porta da 

escola. Lígia decide ir à pracinha com Nina e Filipe, e Rita se assusta.

algo para alguém ele nega tudo.

JEZABEL 
Aisha pede autorização a Acabe para dar 

comida ao seu povo que está, miserável pelas 
nas ruas. Jezabel chama Hannibal e ordena 
que ele cumpra a sua ordem. Obadias dá um 
beijo na cabeça de Samira. Samira e Aisha se 
encaminham para a liteira, junto com Thiago. 
Jezabel aprecia a saída da pequena comi-
tiva com Aisha. Aisha no meio do povo dis-
tribui as provisões. Quatro homens se apro-
ximam da aglomeração como se fossem 
pegar comida também. Eles se misturam 
ao povo e vão abrindo caminho. Adama e 
Samira felizes, entregando sacos de provi-
mentos. Os homens muito próximos à Aisha, 
retiram o punhal de suas vestes.
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Seus instintos estão certos, algumas mudanças 
positivas estão chegando e você vai ser apoiado. 
Você vai ser alimentado com a sua vida fora do 
trabalho e vai sentir uma forte necessidade de 
passar algum tempo ao ar livre.  

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

Você vai ser capaz de concluir um projeto finan-
ceiro ligado a uma compra essencial. Você está 
recarregando baterias por um influxo de novas 
forças. Você tem mais resistência e está particu-
larmente inclinado a se concentrar no essencial.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto 
emocional e a sorte está com você para o esta-
belecimento de novos contatos. Você está des-
perdiçando tempo demais com assuntos triviais 
e isso o está desgastando.  

Você terá que se fazer perguntas e pensar de forma 
mais flexível para poder viver com seus desejos. Seu 
amor pela comida está fazendo você comer coisas 
que são muito gostosas. Seria sensato pensar sobre 
seu físico para ter mais energia.

Você vai obter um retorno positivo dos esforços 
do mês passado. Há festas em todos os lugares. 
Existem motivos para comemorar! As doenças 
psicossomáticas e distúrbios leves que está 
sofrendo são causados pelas suas frustrações.  

Você não terá problemas ao argumentar seu 
ponto de vista. Não exagere, é tudo a mesma 
coisa. Seja diplomático. Sua atividade cere-
bral efervescente poderia levá-lo a fazer coisas 
demais fisicamente.

Você vai descobrir os lados inesperados das pes-
soas próximas a você.  Você está pensando em 
muitas coisas ao mesmo tempo e a sua mente 
está cheia de novas ideias. Planeje suas ativida-
des em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Você vai se esforçar para preparar melhor o 
seu entorno. Você precisa resolver suas coi-
sas. Não se afunde em suas emoções, isso lhe 
suga energia. Você precisa falar abertamente 
para levantar sua moral.

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.

Esta é uma boa hora para trabalhar em equipe. 
Colabore sem reservas ou preocupação. Você 
não será capaz de trabalhar em seu próprio ritmo 
e vai precisar compensar isso descansando um 
pouco. Sessões de relaxamento seriam o ideal.

Você deveria seguir a sua intuição e não 
questionar tudo sempre. Dê pausas durante o 
dia. Você precisa voltar atrás considerando o 
seu estado nervoso.
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RPA
GOVERNADOR

AUTORRETRATO
RIGRITOU

PUNIÇÃOAP
ESABOTKA

DELEVADAS
PETROLEIROS

NOITETEME
ECTRINAM

IGUALAREOG
ORLOHME
CALUNGAARN

LIBEREIVOCE
OSICLAMAR
SIMBOLISMO

Cargo de
Geraldo 

Alckmin em
SP (2017)

Influencia-
dores do

mundo cor-
porativo

Item
básico 

do diário
de bordo

Represen-
tação ar-
tística de
si próprio

É prevista
no Código

Penal

Duas
etapas do
Mundial
de Surfe 

Observa;
enxerga

Traba-
lhadores
ligados 
à FUP

"Quem
não deve
não (?)"

(dito)

O menor
período 
do dia, 

no verão

Tipo mais
grave de
hepatite

Hiato de
"teorema"
(Gram.)

Sulco
natural em
mármore

Monogra-
ma de

"Helena"

"Por (?)",
sucesso 
do Barão
Vermelho

Suspendi
restrição a

Castanha
de (?): o-
leaginosa
do cerrado

Pedir 
com insis-

tência;
implorar

Estilo
literário 
de Cruz 
e Sousa

O dia
decisivo
"Preços",
em IPC

Erguidas
Teófilo
Otoni,

município

Neutraliza
o ácido
Muito,

em inglês

Gorjeiam
Postura;
atitude

(fr.)

Kofi Annan,
diplomata

Tubo
cirúrgico

Lugar de
perdição
(?) Areia,

ator

Causa do
desgaste 

de namoros

Parte de
processos 
licitatórios

Errar, em inglês

Tendência estética
que não faz distinção

entre peças para
homens ou mulheres 

El. comp. de
"otorrino"
Grupo de
lambada

Ácido ribo-
nucleico

Agência da
ONU diri-
gida por
Tedros

Adhanom
(sigla)

Equiparar
Orlando
Rangel,
químico

Boneca do
cortejo do
maracatu

(PE)

A 7a letra
Identifi-

cam com
etiqueta

Bradou; berrou
Península (?),
localização de

Espanha e Portugal

3/arn — err — lot. 4/baru. 5/lesim. 6/allure — trinam. 7/calunga. 15/gurus de negócios.
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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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 O suspeito
Nas imagens de câmera de monitoramento divulgadas pela Delegacia de Homi-

cídios ontem é possível ver o suspeito chegando ao local do crime de forma 
calma e tirando uma faca do bolso, colocando nas costas, o que leva a DH a 

acreditar que o crime tenha sido premeditado. 
A polícia trabalha ainda com a hipótese de que o suspeito e Gabriel eram 

conhecidos, pois eles conversaram por mais de 30 minutos no local, antes do 
crime. E depois disso o mesmo rapaz sai do local correndo. 

Várias pessoas já foram ouvidas sobre o caso. Perícias no celular de Gabriel 
também já foram realizadas e o relatório deve ser finalizado nos próximos dias. 

A polícia pede que quem  identificar o rapaz suspeito, ou tiver alguma pista, 
que entre em contato de forma anônima pelo telefone 197 ou no celular de 

plantão da Delegacia de Homicídios (45) 99909-3842 (somente ligações). 

Caso Gabriel: Suspeito era 
bem conhecido, diz família

A divulgação das imagens do 
suspeito da mor te de Gabriel 
Batista de Souza, 21 anos, reno-
vou a esperança da família de que 
a justiça será feita e que o autor 
pague pelo crime. “Depois de 
quase sete meses, nós esperamos 
que quem fez isso seja preso”, 
desabafa a irmã de Gabriel, Luana 
Batista de Farias. 

Embora não saiba quem é o 
rapaz que aparece nas imagens, 
ela dá alguns detalhes importan-
tes: “Nós, da família, e os amigos 
do Gabriel não conhecemos a pes-
soa que aparece no vídeo. Mas 
ele sem dúvidas conhecia o rapaz 
muito bem, porque ele [Gabriel] era 
bem medroso e não ia sair de casa 
tarde da noite para encontrar um 
desconhecido”.

Ela diz ainda que Gabriel era 
cauteloso com amizades e o fato 
de ele apagar as conversas do 
WhatsApp também dificultou che-
gar ao homicida. 

A mãe de Gabriel, muito abalada 
após passar o primeiro Dia das 
Mães sem o filho, diz estar ansiosa 
para que alguém reconheça o sus-
peito. “Quero que alguém reco-
nheça logo e isso termine. Dói 
muito lembrar de tudo novamente”, 
conta Márcia Batista. 

Gabriel foi morto no dia 1º de 
novembro com uma facada no peito 
na Rua Europa, perto da casa da  Israel da Silva Rodrigues Bar-

boza foi condenado ontem à noite a 
25 anos e oito meses de prisão por 
feminicídio. A condenação é pela 
morte da companheira Solange 
Fátima de Andrade, mor ta a 
chutes e pauladas em frente 
a um dos filhos dela. O crime 
aconteceu no dia 13 de janeiro 

Condenado: 25 anos e 
8 meses por feminicídio

deste ano, no Bairro São Cristó-
vão, em Cascavel. Israel ainda 
teria simulado uma tentativa de 
suicídio de Solange por inges-
tão de medicamentos, mas foi 
preso em flagrante ao reconhe-
cer o corpo no ao IML (Instituto 
Médico Legal). O réu continuará 
preso e a defesa vai recorrer. 

POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular e 
veja as imagens do 
suspeito e detalhes 
da investigação

POLÍCIA pede ajuda para identificar 
suspeito do crime 

mãe, no Bairro Periollo. Ele fazia 
bacharelado em Teatro em Santa 
Catarina e estava em Cascavel visi-
tando a família. 
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Três são presos por furtos e roubos 
Três homens com idades entre 18 e 21 anos foram presos ontem por policiais da 
UPS (Unidade Paraná Seguro) suspeitos de participação em furtos e roubos. Eles 
estavam em um carro que havia sido furtado na última quarta-feira no Conjunto 

Riviera, em Cascavel. Com os detidos foram encontradas diversas bolsas que teriam 
sido roubadas e uma arma de pressão.  Eles também são suspeitos de participação 

em assaltos em Toledo e estão detidos na Cadeia Pública de Cascavel.  

A ossada humana encontrada 
na última terça-feira (14) no quin-
tal de uma casa em Cascavel deve 
ser enviada a Curitiba para reali-
zação de perícia, que deve revelar 
sexo e idade para ajudar a chegar 
à identidade da vítima, assim como 
a causa da morte e o tempo que 
estava enterrada. A perícia deve 
levar cerca de 90 dias. 

A ossada foi encontrada durante 

Ossada humana será 
periciada em Curitiba

escavações para a abertura de um 
poço em um imóvel no Bairro Inter-
lagos, zona norte da cidade. Os 
moradores disseram viver há dez 
anos no imóvel e que não tinham 
conhecimento da situação. 

No banco de desaparecidos 
de Cascavel só há registros de 
adultos datados de 2011, 2013 
e 2014; já criança há uma em 
1986 e outra em 2016. 

Morre 2ª vítima de 
esfaqueamento 
Foi divulgada ontem a morte de 
Renan Ribeiro Wittes dos Santos, a 
segunda vitima de uma briga que 
terminou em esfaqueamento no 
dia 1º de março no Bairro Canadá, 
em Cascavel. A primeira vítima, 
Francisco Wagner Borges, mor-
reu no último dia 4. Renan estava 
internado no HU e faleceu sábado 
passado. Os dois teriam atingido um 
ao outro com golpes de faca. 
De acordo com a Delegacia de 
Homicídios, esse é o sétimo homi-
cídio registrado este ano. Com a 
morte dos dois, o caso é conside-
rado encerrado pela DH, já que não 
houve envolvimento de terceiros.
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º  C. Barbosa 13 5 4 1 0 19 6 13
2º  Tubarão 12 4 4 0 0 13 3 10
3º  Magnus 10 5 3 1 1 15 8 7
4º  Foz Cataratas 9 4 3 0 1 11 7 4
5º  Campo Mourão 9 4 3 0 1 12 9 3
6º  Corinthians 7 4 2 1 1 10 10 0
7º  Pato Futsal 7 5 2 1 2 11 13 -2
8º  Assoeva 6 3 2 0 1 11 9 2
9º  Minas 6 4 2 0 2 8 6 2
10º Atlântico 6 5 2 0 3 13 16 -3
11º Intelli 5 4 1 2 1 9 9 0
12º Marreco 5 5 1 2 2 14 17 -3
13º Joaçaba 4 3 1 1 1 5 8 -3
14º Jaraguá 3 4 1 0 3 7 8 -1
15º Cascavel 3 4 1 0 3 5 9 -4
16º Marechal 3 4 1 0 3 10 15 -5
17º Joinville 2 4 0 2 2 4 9 -5
18º São José 1 4 0 1 3 3 13 -10
19º Blumenau 0 3 0 0 3 2 7 -5

FUTSAL SÉRIE OURO

                 SÁBADO (11)
 Pato 2 x 2 Marreco

             HOJE
20h15 Jaraguá x Minas
20h15 Blumenau x São José
20h15 Joinville x Cascavel
20h15 Corinthians x Foz Cataratas

              SÁBADO
13h15 Carlos Barbosa x Tubarão
19h Atlântico x Assoeva

                  DOMINGO
11h15 Magnus x Intelli
19h Joaçaba x C. Mourão

5ª rodada

Caratecas de todo o Estado 
estarão reunidos neste fim de 
semana em Cascavel, para as 
disputas do Campeonato Para-
naense de Karatê-Do Tradicio-
nal, competição realizada em 
etapa única que será dispu-
tada no ginásio de espor tes 
do Colégio Marista. A entrada 
para o público é livre mediante 
a doação de um quilo de ali-
mento não perecível.

A programação será aber ta 
às 8h deste sábado e irá até às 
18h30, com a aber tura oficial 

Agora é Liga Futsal
Líder invicto do Campeonato 

Paranaense com 100% de apro-
veitamento, o Cascavel Futsal 
se volta nesta sexta-feira à Liga 
Nacional, competição na qual 
ainda não conseguiu embalar. 
Em busca da segunda vitória no 
cer tame, a Serpente desafia o 
Joinville às 20h15 desta sexta-
-feira, em Santa Catarina.

Longe de casa, o Tricolor tenta 
novamente surpreender, como foi 
no único triunfo até aqui, registrado 
sobre o Atlântico, em Erechim (RS), 
pela 3ª rodada. Depois da vitória 
sobre o atual vice-campeão, o time 
cascavelense foi abatido em casa 
pelo líder Carlos Barbosa, maior 
vencedor da competição e cam-
peão pela última vez em 2015.

Antes, havia sido derrota pelo 
atual campeão, o Pato, e pelo 
vencedor de 2016, o Corinthians. 
Nesta sexta, enfrenta o time que 
venceu a Liga Nacional em 2017. 
Ou seja, em cinco rodadas terá 
medido forças com os últimos 
quatro campeões, além de um dos 
vices, que curiosamente foi o único 
time abatido pela Serpente.

Em Joinville, o Cascavel Futsal 
tenta voltar a vencer o time da casa 
após oito anos. A última vitória na 
cidade catarinense foi em 2011. 
Naquele ano, foram dois triunfos 
lá, por 5 a 1 na 1ª fase, no dia 24 
de maio, e por 5 a 3 na 2ª fase, no 
dia 5 de agosto. Depois desse jogo 
ocorreram outros cinco jogos no 
Centreventos Cau Hansen. O último 
encontro, aliás, ocorreu no local, 
na derrota cascavelense por 5 a 
1, na rodada de volta das oitavas 
de final, e que eliminou o Tricolor.

Sequência 
complicada

A sequência complicada de 
jogos para o Cascavel Futsal 
contemplará o clássico com 
o Marechal, segunda-feira 

(20). O jogo, pela 9ª rodada 
da Série Ouro do Para-

naense, está marcado para 
as 19h30, no Ginásio Ney 
Braga. Depois, a Serpente 

receberá o Blumenau-SC no 
dia 25 (sábado) pela Liga 

Nacional; visitará o Foz Cata-
ratas no dia 28 (terça-feira) 
pelo Estadual; e o Magnus 
em Sorocaba (SP) no dia 31 

(sexta-feira) pela Liga.

marcada para as 13h30. Neste pri-
meiro dia, as apresentações estão 
reservadas para caratecas com até 
17 anos de idade. No domingo a 
competição será realizada das 8h 
às 13h e reservada para os maio-
res de 17 anos.

Ao todo, dez associações de 
oito municípios confirmaram pre-
sença no Estadual, que reunirá 
123 atletas e 35 árbitros nas dis-
putas que valem vaga para o Cam-
peonato Brasileiro da modalidade, 
que será realizado em João Pessoa 
(PB), de 10 a 14 de julho.
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Paranaense de Karatê
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CASCAVEL, 17 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

Na Baixada
Outra partida interessante nesta 5ª 

rodada ocorrerá na Arena da Baixada, 
às 16h deste domingo, entre Athletico 
e Corinthians. O Furacão tem sua casa 

como ponto forte. Em dois jogos diante 
de sua torcida nesta Série A, somou 

seis pontos, contra uma derrota e um 
empate como visitante. O Alvinegro do 

Parque São Jorge também não tem bons 
resultados longe de São Paulo. Foram 

um empate e uma derrota em dois 
jogos, contra uma vitória e um empate 

em Itaquera. No geral, o Corinthians 
não vence há três jogos, contando 

também a derrota de quarta-feira para 
o Flamengo na Copa do Brasil.

Reprise, prévia e duelo pela
ponta se destacam na Série A

A 5ª rodada da Série A do Cam-
peonato Brasileiro de Futebol será 
realizada neste fim de semana e 
marcará ao seu fim o início da con-
tagem regressiva de três jogos para 
cada equipe até o início da Copa 
América. Nos confrontos deste 
sábado e domingo, destaque para 
a “reprise” de um duelo realizado 
no meio de semana pela Copa do 
Brasil, entre Fluminense e Cru-
zeiro. Tricolor carioca e Raposa 
mineira abrem a rodada às 18h 
no Maracanã, mesmo palco do 
empate por 1 a 1 na quarta-feira, 
pela ida das oitavas de final da 
competição mata-mata.

DUELOS DIRETOS
Ainda neste sábado, dois due-

los diretos deixarão a rodada com 
status de decisiva. Às 19h, no 

Independência, o Atlético-MG, que 
não vence há dois jogos (derrota 
no Brasileirão e empate na Copa 
do Brasil), recebe o Flamengo, que 
tenta ultrapassar o adversário 
no alto da tabela. No mesmo 
horário, mas no Pacaembu, Pal-
meiras e Santos medirão for-
ças em outro confronto entre 
líderes. Verdão e Peixe têm dez 
pontos e dividem a primeira 
colocação da classificação.

TRICOLORES
De olho nesses jogos estará o 

São Paulo, que divide a liderança 
do campeonato com Palmeiras 
e Santos, e que abrirá a progra-
mação de domingo, às 11h, no 
Morumbi, contra o Bahia. O duelo 
será uma prévia do confronto de 
ida das oitavas de final da Copa 

do Brasil entre as equipes, na 
quar ta-feira (22), também na 
casa dos paulistas.

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

SÉRIE A

   SÁBADO
18h Fluminense x Cruzeiro
19h Atlético-MG x Flamengo
19h Palmeiras x Santos

     DOMINGO
11h São Paulo x Bahia
16h Internacional x CSA
16h Chapecoense x Fortaleza
16h Goiás x Botafogo
16h Athletico-PR x Corinthians
19h Ceará x Grêmio
19h Vasco x Avaí

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

SÉRIE B

   TERÇA-FEIRA ( 14)
 Oeste 1x1 Cuiabá
 Figueirense 1x0 B. de Pelotas

     ONTEM
 Atlético-GO x Criciúma
 Ponte Preta x Operário

     SÁBADO
11h Londrina x Bragantino
16h30 Paraná x Guarani
16h30 Vitória x São Bento
19h Botafogo-SP x Vila Nova

         DOMINGO
16h América-MG x Sport

           SEGUNDA-FEIRA
20h CRB x Coritiba 

4ª RODADA

A seleção brasileira feminina de 
futebol já tem o grupo fechado para 
a disputa da Copa do Mundo de 
2019. O técnico Vadão convocou 
ontem as 23 jogadoras para repre-
sentar o Brasil no torneio. A lista 
contém (foto) a craque Marta e a 
veterana Formiga, que vai disputar 
seu sétimo Mundial.

A equipe nacional tem como 
base jogadoras que atuam fora 
do País. Ao todo são 16 atletas 
“estrangeiras”, com destaque para 
Andressa Alves (Barcelona-ESP), 
Bia Zaneratto (Incheon-COR) e 
Andressinha (Portland-EUA), além 
de Marta (Orlando Pride-EUA) e For-
miga (PSG-FRA).

Vadão também apostou na vete-
rana Cristiane, que recentemente 
retornou ao Brasil para jogar ao 
São Paulo. Das sete atletas que 
atuam em solo brasileiro, quatro 
atuam no Corinthians (Letícia, Érika, 
Mônica e Adriana). Bárbara (Avaí-Kin-
dermann) e Fabiana (Internacional) 
completam a lista das 23.

O Brasi l ,  que chega ao 

Marta e Formiga & Cia

Mundial com nove derrotas segui-
das, enfrentará Jamaica, Itália e 
Austrália na fase de grupos da 
Copa do Mundo. A estreia contra 
as jamaicanas está marcada para 
o dia 9, em Grenoble. O melhor 
resultado do País na competição é 
o vice-campeonato em 2007, além 
de um terceiro lugar em 1999.

 Real, o mais valioso do futebol mundial
O Real Madrid é o clube mais 

valioso do futebol mundial, 
segundo estudo divulgado pela 
Brand Finance, nesta sexta-feira, 
desbancando o Manchester 
United. O estudo mostra as 50 
marcas mais valiosas na moda-
lidade, sendo que o clube espa-
nhol não ocupava esse posto 
desde 2010. Sua avaliação é de 
1.646 bilhões de euros, algo em 
torno de R$ 7,4 bilhões.

Completam o top 10: United, 
Barcelona, Bayern de Munique, 
Manchester City, Liverpool, Chel-
sea, Paris Saint-Germain, Arsenal 
e Tottenham, ou seja, apesar dos 
Red Devils terem perdido a primeira 
colocação, o futebol inglês é o mais 
valioso: são seis clubes para as dez 
primeiras posições. Além desse pri-
meiro ranking, há ainda a presença 
de 17 clubes no geral, ou seja, 43% 
do valor total de marca.

Em alta
Para chegar ao topo do ranking novamente, Real Madrid teve um crescimento 
de marca avaliado em 26,9% em relação ao ano passado, uma evolução muito 
por conta do quarto título da Liga dos Campeões num total de cinco anos (o 
último em 2018). O time madrilenho também se tornou o primeiro clube do 

mundo, segundo a Brand Finance, a quebrar a barreira dos 750 milhões de euros 
em receita na temporada de 2017/18, algo em torno dos R$ 3,4 bilhões.
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