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 Um projeto que promete polêmica chega à Câmara de Cascavel. O vereador Jorge 
Bocasanta quer que pacientes atendidos na rede privada tenham acesso a medicamentos 
fornecidos pelo SUS. Segundo ele, o aumento do custo será compensado com a queda no 

número de consultas. 

Vereador quer remédio
SUS para rede privada

l Pág. 3

FO
TO

S
: 
D

IV
U

LG
A
Ç

Ã
O

Imagens de circuito de segurança registraram o momento em que uma motociclista é arremessada 
durante uma colisão no Bairro Santa Cruz, na manhã de ontem em Cascavel. A vítima, de 23 anos, teve 
ferimentos moderados e foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo Neves. 

MOTOCICLISTA “VOA”
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‘‘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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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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NubladoNubladoNublado

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)

AGÊNCIA SENADO

Chuva Chuva Chuva Chuva

 “Nós perdemos 
muito tempo, 
perdemos o 

bônus demo-
gráfico. Não dá pra 
fazer uma transição 
suave sem ter uma 

perda muito grande 
de impacto fiscal. Se 
tivéssemos feito uma 

reforma em 2011, 
poderíamos ter uma 
transição suave, mas 
perdemos oito anos e 
a situação só piora”.

Você se considera uma pessoa serena ou intranquila? Quando 
pensamos no que é contrário de serenidade nos vem à mente o que 
é turbulento, que produz confusão, irrequieto e intranquilo. Do latim, 
turbar significa desordem, rumor, perturbação, confusão. Uma pessoa 
assim é aquela que vive perturbada por seus próprios pensamentos, 
intranquila, não tem paz, vive confusa por seus próprios ruídos.

O coração e a mente podem permanecer em estado de intranquili-
dade quando não sabemos lidar com a vida e fazer a gestão de nossos 
pensamentos e emoções. A perturbação não está fora da pessoa, 
mas dentro. Há pessoas que parecem estar sempre procurando algo. 
Estão aqui e longe ao mesmo tempo. Falam das coisas como se lhes 
faltasse sempre algo. Nessa situação a pessoa não consegue pensar 
a vida com clareza. As emoções a arrastam sempre para ruídos que 
impossibilitam a paz.

Pessoas assim não são senhoras da própria casa. Sua casa 
parece sempre habitada por estranhos que perturbam, porque quem 
habita sua interioridade são suas emoções e seus pensamentos per-
turbadores. Vai deixar quem está perto intranquilo.

Se alguém assim for gestor de uma empresa, seus funcioná-
rios ficarão inquietos. Ele pensa que espalhando intranquilidade 
fará quem está ao seu redor trabalhar. Em vez de estimular o 
trabalho, provoca agitação.

Contra esse tumulto é preciso encontrar a paz interior. Encontra 
a paz no coração quem consegue estar consigo mesmo. A sintonia 
com Deus também fará com que a pessoa desenvolva em torno de 
si uma atmosfera de serenidade e tranquilidade. Os colaboradores e 
os funcionários que estão em torno de uma pessoa que busca a paz 
interior vão se sentir mais seguros e se dedicarão ao trabalho com 
mais empenho e prazer.

A força não está na inquietação, mas sim na tranquilidade e na 
serenidade. A paz interior na pessoa será sempre fruto da busca da 
própria verdade. Quando eu sou verdadeiro, sou aquilo que sou e me 
aceito como sou diante de Deus, então vou acalmando as minhas 
inquietações, perturbações e vou encontrando a paz e a tranquilidade 
que inspira também quem está ao meu redor. 
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Adelino de cabeça no PSC
Com muita determinação, Adelino Ribeiro oficializou ontem 

sua entrada no PSC. Ele afirma entrar de cabeça no partido, que 
lhe deu total liberdade para atuação regional para mobilizar 
candidatos a prefeituras em 2020 e também aos cargos de 
deputados federal e estadual em 2022. “Estive sempre na 

construção de partidos pequenos. Agora estou em um partido 
bem estruturado, pensando nas próximas eleições. Sem coligações, 

vamos montar um grupo consolidado”, afirma Ribeiro. 

Acidente
O vice-prefeito licenciado de Cascavel, Jorge Lange, sofreu 
um acidente ontem na PR-218, entre Querência do Norte 

e Santa Cruz de Monte Castelo. Lange foi levado a um 
hospital, mas sem gravidade. Outras três pessoas tiveram 

ferimentos graves e duas moderados.

Missão dada
Após ser um dos 
vereadores e um dos 
deputados mais votados 
de Cascavel, Adelino 
Ribeiro pretende voltar 
à Assembleia Legislativa 
do Paraná. A missão de 
toda a articulação foi 
dada pelo secretário de 
Desenvolvimento Urbano, 
João Carlos Ortega, 
secretário-geral do PSC, 
e também pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC).

Na secretaria
Construtor de um 
caminho no PSC e agora 
um reestruturador da 
Secretaria de Obras. As 
cobranças não têm sido 
pequenas a Adelino 
Ribeiro. Engana-se quem 
pensa que ele perde 
tempo com as críticas. Tem 
feito delas um percurso 
para ver em breve um dos 
setores mais elogiados na 
gestão: “No passado eram 
500 servidores na secretaria, 
hoje temos 110. Estamos 
direcionando funções. A 
chiadeira vai acabar. Em 60 
dias vamos resolver a situação 
da iluminação pública”.

Vasatta quer agilidade
Com o projeto já com 
pareceres favoráveis, 

o vereador Jaime 
Vasatta (Podemos) quer 
agilidade na votação em 
plenário da proposta que 
obriga a instalação de 
ar-condicionado nos ônibus 
do transporte público de 
Cascavel. A iniciativa é 
também de autoria de Olavo 
Santos (PHS) e deve entrar 
em votação na próxima 
semana.

Feirinha
A Feira do Pequeno Produtor 
está prestes a passar pela 
regularização do local e do 
horário de funcionamento. 
A adequação é necessária, 
segundo o presidente da 
Câmara, Alécio Espínola 
(PSC), devido à desativação 
do espaço na Avenida Brasil 
- perto da Rua Riachuelo 
-, onde as exposições 
ocorriam. A transferência 
ocorre apenas de maneira 
legal para a Praça Wilson 
Joffre, visto que os feirantes 
já estão no local e em breve 
terão que deixá-lo devido à 
revitalização do espaço.

Diga X
O prefeito Leonaldo 
Paranhos compartilhou foto 
“tietando” o apresentador 
global Luciano Huck, durante 
evento do Madero, em 
Curitiba.

O vereador Jorge Boca-
santa (Pros) propõe uma 
mudança no processo de 
liberação de medicamentos 
nas UBSs (Unidades Bási-
cas de Saúde). A proposta 
é que os pacientes tenham 
acesso aos produtos do 
SUS (Sistema Único de 
Saúde), mesmo que tenham 
apenas uma receita médica 
particular - atualmente só 
consegue o remédio do SUS 
quem passa pela consulta 
na rede pública.

O texto estabelece que 
as UBSs fornecerão com 
receituário médico particu-
lar apenas compostos que 
estão estabelecidos na 
rede SUS. “A proposta visa 
garantir condições consti-
tucionais e universais ao 
direito a saúde de todas 
as pessoas. Não é mais 
aceitável que nas unidades 
públicas de saúde não seja 
aceito o receituário somente 
porque foi prescrevida por 
um médico não integrante do 
SUS”, argumenta Bocasanta.

O parlamentar aponta 
que o direito de acesso ao 
medicamento está estabe-
lecido na Constituição Fede-
ral. Apesar do aumento de 
consumo de remédios do 
SUS, o vereador aponta 

Escola do Legislativo
O presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), visitou esta 
semana o Núcleo Regional de Educação de Cascavel. Acom-
panhado da coordenadora da Escola do Legislativo, Adriana 
Salles, ele se encontrou com a nova chefe do Núcleo, Luciana 
Paulista da Silva. No encontro, o vereador falou da preocupa-
ção da atual gestão da Câmara com a formação educacional 
dos jovens e o fortalecimento da Escola do Legislativo. 
Alécio acertou com a professora Luciana Paulista que o 
Núcleo e a Escola permanecerão em contato para a realização 
de projetos educacionais em conjunto. Aproveitando a opor-
tunidade, o presidente do Legislativo fez o convite para que 
os alunos da rede estadual visitem a Câmara para assistir às 
sessões noturnas que serão realizadas dias 17 e 18 de junho. 
A chefe do Núcleo disse que considera “muito importante 
essa participação dos estudantes, que têm a chance de apren-
der mais sobre a política da nossa cidade”.

Vereador cobra liberação
de medicamento do SUS

que há um efeito positivo - 
a redução da demanda por 
consultas na rede pública. 
“Ao implantar este sistema, 
poderá a administração 
pública estar sendo bene-
ficiada, pois haverá para 
aqueles que possuem um 
pouco mais de condição a 
garantia de consultar com 
um médico particular e poder 
buscar os medicamentos na 
rede pública de saúde, evi-
tando assim que as UBSs e 
Unidades de Pronto-Atendi-
mento fiquem lotadas para 
consultas médicas”.
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Mortalidade nas UPAs 
cai até 50% em 2019

CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)  
INTERNADOS -2019 

RESIDENTES EM CASCAVEL -PR 
 

  

ATUALIZADO EM 30/05/19* Casos Óbitos 
Influenza A H1N1 16 2 
Influenza A Sazonal/H3 1 1 
Adenovírus 6 0 
Bocavírus 1 0 
Rinovírus*** 3 0 
VSR 7 0 
Metapneumovírus 1 1 
Negativos 41 10 
Aguardando resultado** 13 0 

Total 89 14 
 

* DADOS PRELIMINARES 
** 22 CONTINUAM INTERNADOS 
*** 1 CASO POSITIVO TAMBÉM PARA VSR ASSOCIADO AO RINOVÍRUS 

A Secretaria de Saúde de Cas-
cavel divulgou ontem (30) relató-
rio estatístico do atendimento das 
UPAs (Unidades de Pronto-Atendi-
mento) dos últimos três anos, atua-
lizado pelo Ministério da Saúde, o 
qual apresenta redução média men-
sal de até 50% no número de óbitos 
nas UPAs. Paralelamente, nota-se 
crescimento proporcional no número 
de atendimento nas unidades.

Este ano, por exemplo, a UPA 
Brasília registrou 14 óbitos, 
metade da média mensal de 2018. 
No comparativo com 2017, essa 
queda é de 38%. 

Na UPA Veneza, em 2019, a 
média de óbitos por mês caiu 
27,2% em relação a 2018. “Isso 
demonstra que a qualidade, a efi-
ciência e agilidade no atendimento 
aumentaram”, argumenta o secre-
tário municipal de Saúde, Thiago 
Daross Stefanello.

Vacinação contra a gripe
A vacinação contra a gripe ter-

mina nesta sexta-feira (31) para o 
público-alvo da campanha. O saldo 
de doses estará disponível para 
toda a população a partir de segun-
da-feira (3). A secretaria estadual 
segue orientação do Ministério da 
Saúde de atingir 90% de cobertura 
vacinal. Em Cascavel, foi alcançado 
100% de vacinação do público-alvo. 

O boletim sobre a situação da 
gripe influenza no Paraná divulgado 
quarta-feira (29) pela Secretaria 
da Saúde do Paraná registra 133 
casos confirmados, com 37 mor-
tes. São seis óbitos a mais que na 
semana anterior. Os casos acon-
teceram em Almirante Tamandaré 

De acordo com ele, os números 
refletem o crescente investimento 
do Município na saúde. “Amplia-
mos os recursos de diagnóstico de 
forma a agilizar os procedimentos, 
com tomografia, raio-X e exames 
laboratoriais que facilitam o diag-
nóstico. Além disso, houve melhor 
distribuição na escala dos médi-
cos, com a entrada do Consamu, 
e maior velocidade com a macrorre-
gulação de leitos”, detalhou. 

Mais atendidos
Paralelamente à redução da mortalidade, o Município ampliou o atendimento. Na 

UPA Brasília, por exemplo, subiu de 70.836 em 2017 para 79.270 em 2018 o número 
de pacientes que receberam atendimento na unidade. Este ano já foram 31.259, 

aumento de 18,3% na média mensal em relação ao ano passado.
Já na UPA Veneza houve incremento de 57,7% no atendimento, passando de 69.898 

em 2016 para 110.274 em 2018. Este ano já foram atendidos 31.330 pacientes na 
unidade. “A tendência é de melhoria crescente”, avalia o secretário, lembrando que, 
com a reforma da UPA Brasília, que deve ser concluída até o fim deste ano, o Muni-
cípio colocará em funcionamento o Hospital de Retaguarda (antigo Santa Catarina). 
Paralelamente, a UPA Tancredo tem previsão de iniciar a reforma no próximo mês, 

possibilitando ampliar o atendimento para adultos assim que for concluída.

SECOM

(menino de 1 ano), Paranavaí 
(homem de 49 anos), Santa Terezi-
nha de Itaipu, (mulher de 60 anos), 
Paranaguá (mulher de 75 anos), 

Curitiba (homem de 76 anos) e Foz 
do Iguaçu (homem de 91 anos). Em 
Cascavel foram confirmados quatro 
óbitos causados por influenza. 

CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)  
INTERNADOS -2019 

RESIDENTES EM CASCAVEL -PR 
 

  

ATUALIZADO EM 30/05/19* Casos Óbitos 
Influenza A H1N1 16 2 
Influenza A Sazonal/H3 1 1 
Adenovírus 6 0 
Bocavírus 1 0 
Rinovírus*** 3 0 
VSR 7 0 
Metapneumovírus 1 1 
Negativos 41 10 
Aguardando resultado** 13 0 

Total 89 14 
 

* DADOS PRELIMINARES 
** 22 CONTINUAM INTERNADOS 
*** 1 CASO POSITIVO TAMBÉM PARA VSR ASSOCIADO AO RINOVÍRUS 



05HOJE NEWSCASCAVEL, 31 DE MAIO DE 2019



06 LOCAL HOJE NEWS, 31 DE MAIO DE 2019

 
 

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

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
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01- CLAUDIO SCAIN OCAMPOS E VITÓRIA GEREMIAS DO ROSÁRIO 
02- DOUGLAS EMANUEL NEVES E NICÓLY GABRIÉLA CASTAMAN
03- ANDERSON HENRIQUE PIRES CABRAL E IZABEL DE OLIVEIRA DA SILVA
04- JEAN RENER MARINHO DOS SANTOS E LUANA ALICE DELALIBERA
05- DENILSON ALVES E ELOANE FURQUIM DOS SANTOS
06- ALEXANDRE OPPERMANN LINK E NATHIARA SUÉLY POZZEBON
07- JOSÉ HELIO DE LIMA E TEREZINHA MACHADO DE MATOS
08- JOÃO PAULO DOS SANTOS TAVARES E RAFAELA MARIA MORESCO
09- MOISES RIBEIRO MOREIRA E VANESSA DE MATOS PADILHA 
10- CLAUDIO SIQUEIRA E MARTA DE SOUZA BRAGA
11- LAERSON VIDAL MATIAS E EDICLÉIA VIEIRA 
12- DIMAS APARECIDO BARBOSA DA SILVEIRA E DAYSE CRISTINA KRAUSE
13- JOSUÉ DE LIMA E CLEISIANE ALVES CARDOSO
14- CHARLES AUGUSTO DE CASTRO CARNIEL E CARMEN CRISTINA DORINI DA SILVA
15- JEAN JEAN HENRIQUE ZADINELLO E ALINE ZITTERELL
16- LUCAS MAFRA BENEDICTO E PAMELA CLAUCIA GUEDES
17- LEANDRO POLÉTTI DE MATTOS E PAMELA MELO MARTINS SANT’ANNA 
18- ANDERSON VISNESKI DOS SANTOS E ANA PAULA VIEIRA LAGO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 13/2019 - SRP – Tipo menor preço.
Objeto – Registro de preços para eventual aquisição de material para manutenção de bens imóveis 
(material de construção geral), destinado a atender às necessidades desta UG. 
Data para cadastramento das propostas–Até 13/JUN/2019 às 09:59 horas 
Data da abertura – 13/JUN/2019 às 10:00 horas (Horário de Brasília-DF).

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 02/2019 - SRP – Tipo menor preço.
Objeto – Registro de preços para eventual aquisição de material laboratorial para o Posto Médico 
de Guarnição de Cascavel.
Data para cadastramento das propostas–Até 12/JUN/2019 às 08:29 horas 
Data da abertura – 12/JUN/2019 às 08:30 horas (Horário de Brasília-DF).
Informações: Posto Médico de Guarnição de Cascavel – SALC: Rua da Lapa, 1.502, Jardim Maria 
Luíza, Cascavel-PR – Tel: (45) 3099-2435

COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - SALC
Rua Rio de Janeiro-229, Centro, Cascavel-PR-Tel 45-3099-3213 Ramal: 6530
EDITAIS – Através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

 Segurança alimentar
O Comsea (Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional) 

realiza dia 10 de junho a 4ª Conferência 
Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional de Cascavel, que este ano 
terá como tema: “Comida no Campo 

e na cidade: o que temos e o que 
queremos?”

A conferência visa à construção e à 
aprovação de propostas a serem enca-
minhadas à 5ª Conferência Regional de 
Segurança Alimentar, à realização das 

eleições dos conselheiros representan-
tes da Sociedade Civil Organizada para 
compor o Comsea gestão 2019/2022 e, 
ainda, à eleição dos delegados para a 

Conferência Regional.
O evento das 8h às 17h, nas depen-

dências da Fundetec. Informações: (45) 
3902-6680, com Jane Dalagnol.

Educação e Democracia são temas de seminário 
A Secretaria de Educação de 

Cascavel promove o 8º Seminário 
dos Conselhos Escolares e o 2º 

Seminário de Gestão Escolar da 
Rede Pública Municipal de Ensino 
de Cascavel, que ocorrerá nos dias 

12 e 13 de junho de 2019.
Nesta edição do seminário, 

estará em debate o tema “Educa-
ção e Democracia: Desafios Para 
a Educação Pública de Qualidade”. 
O evento contará com a presença 
de Professores Pesquisadores da 
Gestão Democrática e do Conselho 
Escolar, além de membros da Escola 
de Gestão Pública do TCE-PR, con-
forme programação em anexo.

Nos períodos matutino e ves-
pertino estão convidados a par-
ticipar o diretor, dois professores, 
dois servidores e dois pais/mães ou 
responsáveis legais, conforme dis-
ponibilidade de cada escola e cen-
tro municipal de educação infantil, 
membros dos conselhos de políticas 
públicas da educação (CME, CACS 
Fundeb, Comae, FME) e representan-
tes da rede estadual e dos municí-
pios do oeste do Paraná.

O evento ocorrerá no auditório 
da Univel. As inscrições deverão 
ser realizadas até 5 de junho, por 
meio do link: https://doity.com.br/
inscricao-seminario-conselho-escolar.

Informações: (45) 4001-2849; 
maxsoel.schmidt@cascavel.pr.gov.
br e gislaineb@cascavel.pr.gov.br.
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O Núcleo da Mulher do Sindi-
cato Rural de Cascavel doou R$ 
31.258,36 à Acas (Associação 
Cascavelense de Amigos dos Sur-
dos). O montante é resultado de 
uma campanha de venda de pizzas 
criada pelas produtoras rurais, que 
irá ajudar na construção da nova 
sede da entidade.
A Acas é uma entidade filantró-
pica sem fins lucrativos fundada 
em 1975. Ela é mantenedora do 
Centro de Apoio Pedagógico da 
associação e da Escola Bilíngue, 
onde estudam alunos surdos 
de Cascavel e de municípios 
vizinhos, em turno e contraturno. 
A Acas é mantida por meio de 
termos com o governo estadual e 
municipal e também com apoio da 
comunidade.

Reservas legais X ICMS Ecológico 
A Secretaria de Meio Ambiente 

de Cascavel está incentivando os 
produtores rurais a transformar 
suas reservas legais - que repre-
sentam 20% da propriedade rural 
- em RPPN (Reserva Particular do 
Patrimônio Natural). A medida gera 
ICMS Ecológico para Cascavel, 
criando mais uma fonte de recurso 
para o desenvolvimento do Muni-
cípio. Esse foi um dos assuntos 
discutidos na reunião do Comder 
(Conselho de Desenvolvimento 
Rural de Cascavel), realizada nessa 
quinta-feira (30) no Sindicato Rural 
de Cascavel.

As RPPNs são uma categoria 
de unidade de conservação criada 
pela vontade do proprietário rural, 
ou seja, sem desapropriação de 
terra. No momento em que decide 
criar uma RPPN, o proprietário 
assume compromisso com a con-
servação da natureza. Na RPPN 
são permitidas atividades de pes-
quisas científicas e visitação com 
objetivos turísticos, recreativos e 

educacionais, conforme previsto no 
seu plano de manejo.

Além de preservar a área, o pro-
dutor tem como benefício direito 
de propriedade preservado; pre-
ferência na análise de pedidos de 
concessão de crédito agrícola nas 

Cadastros
Quem falou sobre a intenção da secretaria foi Carlos Constantino. De acordo 
com ele, o prefeito Leonaldo Paranhos pediu que trabalhassem para cadas-
trar as áreas dentro do perímetro urbano como parques e reservas. “Desde 

1991 não é feito nenhum cadastro novo das áreas que pertencem ao Municí-
pio. Cascavel recebe por ano R$ 120 mil, mas municípios bem menores, como 

Diamante d’Oeste, recebem R$ 1,2 milhão. É uma diferença considerável e 
mostra o potencial que temos para crescer tanto nas áreas públicas, como 

nas particulares dentro das propriedades”, disse. 
Quem tiver interesse em transformar sua reserva em RPPN, a Secretaria do 

Meio Ambiente auxilia nos trâmites.
O secretário de Agricultura de Cascavel, Ney Haveroth, elogiou a iniciativa e 
disse que, com o Comder, é necessário estudar um incentivo aos produtores 
que aderirem à medida. O presidente do Comder e diretor do Sindicato Rural 
de Cascavel, Paulo Vallini, concorda: “O produtor tem que ter um incentivo e 
um benefício com isso. Podemos pensar em criar um fundo municipal sendo 
uma parte desses recursos que destinado à Secretaria de Agricultura e outra 

parte ao produtor rural, como pagamento e reconhecimento por cuidar dessa 
área de preservação. Vamos sugerir”.

instituições oficiais de crédito para 
projetos a serem implementados 
em propriedades que contiverem 
RPPN em seu perímetro; possibili-
dades de cooperação com entida-
des privadas e públicas na prote-
ção, gestão e manejo da unidade.

 DIVULGAÇÃO
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Como participar:
Depois de visitar a Vitrine de Joias, basta a identificação e o cadastramento em agência 

da Caixa que trabalhe com penhor de joias, apresentando original e cópia do docu-
mento de identidade, CPF e comprovante de residência. Os lances podem ser oferecidos 
no dia do leilão, nos equipamentos disponíveis nas salas de autoatendimento de todas 

as agências da Caixa, com o uso da senha fornecida durante o cadastramento.  

Caixa promove 
leilão virtual de joias

A Caixa realiza no dia 13 de 
junho, em Cascavel, leilão virtual de 
joias referente a contratos de penhor 
e ainda não resgatados, emitidos por 
agências de Cascavel, Foz do Iguaçu, 
Pato Branco e Toledo. 

As imagens das joias ficarão 
expostas no site da Caixa de sexta 
(7) a terça-feira (11). Os lances 
poderão ser oferecidos no dia 11 
de junho, nos terminais de autoa-
tendimento, durante o horário de 
funcionamento das salas. O resul-
tado será divulgado na quarta-feira 
(12), a par tir das 11h. O paga-
mento (sinal ou integral) deverá 
ser feito, impreterivelmente, nessa 
data. As joias só poderão ser reti-
radas com o pagamento integral, 

conforme disposto no edital.

PRIORIDADE
Os clientes titulares dos contratos 

incluídos no leilão poderão regularizá-
-los em qualquer agência da Caixa, nos 
equipamentos disponíveis nas salas de 
autoatendimento, até o dia do leilão, 
durante o horá rio bancário. O catá-
logo de joias é atualizado diariamente, 
durante os dias de exposição, quando 
são excluídos os contratos renovados 
ou liquidados pelos titulares.

 Vitrine de Joias
A Vitrine de Joias permite ao interessado 

visualizar, a qualquer hora, os lotes de joias 
disponíveis para venda. Também permite 

acompanhar o cronograma dos editais 
de leilão, em todo o País, esclarecendo 
as regras do certame e a maneira como 

podem ser oferecidos os lances, entre outras 
informações.  Ao acessar o endereço eletrô-
nico, na opção Vitrine de Joias Caixa, o inte-

ressado poderá visualizar fotos, com detalhes, 
das peças que compõem os lotes em oferta, 
consultar a documentação necessária para 

participar dos leilões e verificar o cronograma 
de leilões futuros, além de fazer download dos 

editais em andamento.  

Passe o leitor de QR 
Code do seu celular 
para acessar a 
Vitrine de Joias e vá 
à Opção “Editais e 
Catálogos”.
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

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

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

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão



dois diziam que fariam queima de arquivo com Marina.

TOPÍSSIMA 
Antonio liga para Sophia e diz ter descoberto 

o verdadeiro assassino de Luciana. Paulo Roberto 
passa mal com a notícia. Isadora fica animada ao 
saber que sua cena passará na novela. O delegado 
André chega até a peixaria de Pedro e leva Caio 
preso. Antonio evita que o rapaz seja linchado. Pedro 
avisa a Taylor sobre o ocorrido. Sophia estranha o 
comportamento de Paulo Roberto. Gabriela trata 
Rafael com frieza. Jandira vê o carro do rapaz e pensa 
que é Vitor. André interroga Caio, que acaba falando 
do seu envolvimento com o Veludo Azul.

JEZABEL 
Uriel avisa Acabe que o castelo está sendo 

atacado. Thiago e Miguel levam Queila e Baruch. 
Jezabel diz a Acabe que Barzilai não fugirá com 
Queila. Hannibal acompanhado de IB alcança Levi 
que está com um capuz pensando ser Barzilai.  

pelas roupas de Josiane. Fabiana se despede da 
Madre e das freiras do convento. Virgínia fala com 
Camilo sobre sua irmã. Lyris agarra Agno. Nilda 
obriga Rael a prometer que vingará os Matheus.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Luca canta uma música para Mirela e ela 

quase não lhe dá atenção. Ele fica chateado. Kes-
sya faz as fotos para o concurso. Ruth mostra erros 
no trabalho de Luísa, que se desespera. Arlete evita 
Verônica. As fotos de Kessya ficam lindas. Luca 
e Mirela narram o último capítulo da radionovela. 
Após o término do capítulo, eles vão para o corre-
dor e Luca a beija na frente de todos. Vini vê tudo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Felipe entra escondido no escritório de Geraldo 

para investigar e encontra uma pasta com fotos dos 
familiares da garota. Geraldo e Regina entram na 
sala e Felipe se esconde. O garoto consegue sair 
do escritório e revela para Julia e Joaquim que os 
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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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* 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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CASCAVEL, 31 DE MAIO DE 2019

1- FAGNER AMARAL SCHARDOSIN E CLEUSA SCHROER
2- ROBERTO ANTONIO SONEGO E MARCIA DA SILVA CAVALCANTI
3- MARCIO LINO VIEIRA E DAYANNA DA SILVEIRA GONÇALVES
4- GEVANILSON EVARISTO GOMES E ANA PAULA HOFFMANN
5- KAIO CÉSAR MARTINS E KETLIN KEROLINI PERES
6- VALDENIR MEDINA E RENATA JENÍFFER CARDOSO
7- VICTOR SANCHES E PRISCILA SCANAGATTA BUCANEVE
8- HUELITON SILVEIRA BUENO E MAGDA DA SILVA ARCELES
9- FÁBIO LUIS DE ALMEIDA DONEGÁ E JAQUELINE CAROLINA DA SILVA
10- EDENILSON MANOEL DE OLIVEIRA E FRANCIÉLI CORREIA MACIEL
11- ANDRÉ MICHEL E FRANCIELLI RIBEIRO LIEBBER
12- PATRICK DE SOUZA E ELIANE APARECIDA CORREIA
13- JHONY FRANCISCO DOS SANTOS E CAMILA LORENZI

ÓRFÃOS DA TERRA 
Almeidinha e Tomás interrogam a mãe do 

rapaz que ajudou Paul. Sara aceita se casar com 
Abner. Latifa manipula Ali, com a ajuda de Mamede. 
Camila questiona Paul sobre o rapaz para quem deu 
dinheiro. Dalila ameaça Paul. Teresa conversa com 
Jean sobre seu divórcio, e o músico se insinua para 
ela. Valéria se revolta contra Norberto por conta do 
contrato pré-nupcial. Ali beija Sara, que sente paixão 
pelo rapaz. Almeidinha e Tomás conseguem capturar 
o rapaz contratado por Paul e Dalila. Jamil anuncia a 
prisão do rapaz, e Dalila fica apreensiva.

VERÃO 90
Galdino pede a Vanessa que o ajude a fazer 

com que Jerônimo o aceite de volta. Manu fica 
nervosa quando Jerônimo lhe avisa que os dois irão 
juntos ao Grande Prêmio de TV, como o casal PopTV. 
Janaína e Raimundo concordam em fingir uma riva-
lidade para aumentar a clientela dos restaurantes. 
Larissa alerta Dandara sobre Vanessa. Larissa decide 
se mudar para um conjunto habitacional e aluga 
seu apartamento para Moana. Lidiane sonha com 
Quinzão. Herculano se despede da família.

A DONA DO PEDAÇO 
Maria se desespera com os gastos de Kim 

e Josiane. Lyris conhece Gilda na loja. A Madre 
orienta Fabiana sobre como deve se aproximar de 
Virgínia. Edilene questiona Cosme sobre Otávio e 
troca olhares com o patrão. Rock cobra de Josiane 
o patrocínio de Maria. Britney e Sabrina brigam 

 Em “Malhação”, Filipe afirma a Martinha 
que não quer mais ver Rita. Marco conversa com 
Cléber e pede que o rapaz se afaste de Anjinha. 

Carla, Raíssa e Nanda exigem que Thiago fale com 
Graveto para assumir suas responsabilidades com 

Mari. Rita confessa a Carla que gosta de Filipe. Meg 
desconfia do namoro de Guga com Rita. Mari afirma 
a Nanda e Raíssa que Graveto não quer falar com 
ela. Thiago conversa com Graveto. Raíssa sonda 
Neide sobre a possibilidade de Rita ocupar a vaga 
de Mari no colégio. Jaqueline confronta César, e 

Karina estranha. 

Rita confessa a Carla 
que gosta de Filipe

l SBT

l RECORD

l REDE GLOBO
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Movimentos planetários reacenderão seu pró-
prio otimismo e o das pessoas ao seu redor. 
Você está em boa forma, mantenha o esforço 
que você fez com a sua dieta e as coisas vão 
ficar ainda melhor.

Tente não negligenciar a papelada se você 
quiser evitar complicações inúteis e dispen-
diosas. Porém, seria bom ser mais cuidadoso 
com a sua dieta. Isso só contribuiria para o 
seu bem-estar.

Você é otimista e sociável e está no caminho 
certo para a realização pessoal. Certifique-se 
de manter uma dieta equilibrada. Seria uma 
boa ideia assumir uma atividade de lazer 
ligada à arte.

Se você conseguir deixar de ser tão apres-
sado, tudo vai dar certo. Você está dotado de 
um poder que é maior do que imagina, mas é 
impedido pelas suas dúvidas, que, por sua vez, 
são infundadas.

Sua atitude para perspectivas futuras amadu-
receu de forma realista e isso é evidente para 
as pessoas que o rodeiam. Você está em boa 
forma para se lançar na cena social. Talvez 
seja necessário um pouco de ar fresco, afinal.

Suas dúvidas atuais estão absolutamente bem 
fundamentadas. Seria uma boa ideia mergu-
lhar em algo que você realmente gosta. Isto lhe 
daria o relaxamento que você precisa para se 
sentir melhor sobre as coisas.

Não tente ser outra pessoa, seja aberto e origi-
nal. Relaxe! Hoje é um dia perfeito para come-
çar a fazer uma dieta e praticar um esporte 
diferente. Faça um esforço para ter um estilo 
de vida mais saudável.

Não tome nenhuma decisão irreversível hoje, 
você precisa ver as coisas mais claramente em 
primeiro lugar. Você está em excelente forma e 
será capaz de transformar isso em um trunfo. 
Nem todos serão capazes de segui-lo.

Marte está trabalhando com você e lhe promete 
momentos inesquecíveis com as pessoas pró-
ximas. A felicidade está ao seu alcance. Você 
estará esgotado até o final do dia e seria uma boa 
ideia descansar e tomar um pouco de ar fresco.

Você está mais impulsivo hoje. Não basta fazer 
qualquer coisa, pense nas consequências. Um 
surto de apatia em relação ao final do dia será 
um sinal de que você precisa sair da sua rotina! 
Preste atenção em sua ingestão de gordura.

Use suas conexões para que você tenha a 
chance de ver as mudanças que pretende fazer. 
Ajude os outros. Não seja orgulhoso demais para 
ouvir as necessidades básicas do seu corpo, você 
tem razão em pensar que precisa relaxar. 

Você está fazendo exatamente o que quer e é 
hora de se concentrar em seus assuntos pes-
soais. Há sinais de trégua, o que permitirá que 
você recarregue suas baterias ao escapar da 
rotina. Não se isole.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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DECAPITAÇÃO

MALDOSOT
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URSOSIPAD
EICANAPE
ERALAUC
NECROSADO
DNEDEAN

TEENAGERF
DEJAPCI

AOLEUROCHA
RUSTALIN
EFTTLÇ

ESTREBARIA

Forma de e-
xecução no
terrorismo
islâmico

Permissão
para dirigir
em outro 

país (sigla)

Gato que
persegue
o Jerry

(TV)

Romance
de José 

de Alencar
(1865)

Mordaz;
cáustico

Famoso
presídio

do Distrito
Federal

Polar,
pardo e
malaio
(Zool.)

Dispositivo
sonoro 

de ambu-
lâncias

Estado do
Boi-de-
Mamão
(sigla)

Origem e
destino do

corpo
(Bíblia)

Esporte
Interativo

(sigla)

Aperitivo
pequeno

de origem
francesa

(?) Vargas:
sucedeu a
República

Velha

(?) sala-
rial, nego-
ciação de
trabalho

O tecido 
que sofreu

morte
celular

Débora
Nascimen-

to, atriz 
brasileira

Necessi-
dades 

Educativas
Especiais

(?) Cain,
ator de

"Amor Por
Acaso"

Pimenta- 
malagueta,
em inglês

Adoles-
cente
(ing.)

Lya (?),
escritora 
de "Perdas
e Ganhos"

Glauber
(?),

cineasta
baiano

Espaço
para

abrigo de
cavalos

(?)/2: o
oficial da
reserva
(Mil.)

O lado
oculto de
uma pes-
soa (pop.)

Consoantes
de "laço"

A esmo

Rutênio
(símbolo)

Xamã
indígena
Colômbia
(abrev.)

Aero-
náutica
(abrev.)

Tablet da
Apple

Saudação
telefônica

(?) verde, sopa com
folha da couve

Agentes do desenvol-
vimento econômico

Tipo de proposta do
governo, no

parlamentarismo
Sílaba de "traço"

Líder
soviético

na 2a

Guerra

3/pid. 4/dean — ipad — luft. 5/chili. 6/stalin. 8/teenager.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
09 
01 
03 
13

Cerca de dez empresários cas-
cavelenses que tinham contrato 
com a JMK, empresa contratada 
pelo governo do Estado para a 
manutenção da frota pública, já 
foram ouvidos pela Polícia Civil.

Eles teriam levado calote da 
empresa, que é acusada de super-
faturar os serviços. Alguns deles 
estão há mais de um ano sem 
receber pelos serviços prestados. 

A polícia pede que todos os 
empresários que tenham valores 
a receber procurem o Núcleo da 

A Delegacia de Homicídios de 
Cascavel investiga a morte de Gil-
son José da Silva, de 32 anos. Ele 
foi morto na noite de quarta-feira, 
entre as Ruas Nereu Ramos e 
Manaus, no Jardim Claudete, em 
Cascavel, com três tiros. 

Gilson tinha passagens por 
roubo e tráfico de drogas e havia 
recém saído da PEC (Penitenciá-
ria Estadual de Cascavel), onde 
estava preso. 

DH investiga morte
de ex-detento

A polícia acredita que o assassi-
nato tenha relação com os crimes 
praticados pela vítima. 

Denúncias podem ser repassa-
das pelos telefones 190 e 197 de 
forma anônima. 

Essa é a décima morte violenta 
registrada em Cascavel este ano. 
Foram nove homicídios e um femi-
nicídio. No mesmo período do ano 
passado, já haviam sido registra-
das 18 mortes violentas na cidade.

Rossi deve ser ouvido 
Pouco mais de um mês 

depois de sofrer 24 perfurações 
a bala pelo corpo, o empresário 
Sandro Rossi deve ser ouvido 
pela Delegacia de Homicídios, 
que só aguarda a liberação 
da equipe médica para ouvir a 
vítima, que deve ter a traqueosto-
mia retirada nos próximos dias.

Diligências em busca dos 
autores foram realizadas em 
diversas cidades e as perícias 
ainda não estão totalmente 
concluídas. A polícia não fala 
sobre o caso. 

Testemunha falta e 
júri é transferido 

O júri de Douglas Lopes 
da Silva, o Dodo, acusado 
de matar Rodrigo Zelinski, 

em julho de 2016 no Bairro 
Brasmadeira, em Cascavel, 

marcado para ontem, foi trans-
ferido para 1º agosto, devido à 
ausência de uma testemunha 

da defesa e da acusação. 
A acusação é de homicídio 

qualificado, com a qualifica-
dora de crime praticado por 
meio que dificultou a defesa 
da vítima, já que o réu teria 

chegado à casa da vítima, cha-
mado-o até o portão e atirado 
diversas vezes contra ele. O 

réu está preso.

Divisão de Combate à Corrupção 
de Cascavel, pois além de ajudar 
nas investigações. Além disso, 
serão orientados sobre como pro-
ceder para buscar pelo pagamento 
dessas dívidas, que somam mais 
de R$ 1 milhão na região. 

Vítimas de calote da JMK 
devem procurar a polícia
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Carlos Barbosa 17 7 5 2 0 24 13 14
2º Magnus 16 7 4 1 1 28 13 15
3º Corinthians 16 7 3 1 1 18 14 4
4º Tubarão 15 6 5 0 1 19 9 10
5º Foz Cataratas 12 6 4 0 2 19 12 7
6º Atlântico 10 7 3 1 3 19 20 -1
7º Campo Mourão 9 6 3 0 3 16 15 1
8º Intelli 8 6 5 2 2 16 20 -4
9º Assoeva 7 5 2 1 2 14 14 0
10º Pato Futsal 7 6 2 1 3 13 19 -6
11º Joaçaba 7 6 2 1 3 12 18 -6
12º Jaraguá  6 5 2 0 3 11 10 1
13º Marechal 6 5 2 0 3 13 17 -4
14º Minas 6 6 2 0 4 10 11 -1
15º Cascavel 6 6 2 0 4 9 12 -3
16º Marreco 6 6 1 3 2 19 20 -3
17º Joinville 5 6 1 2 3 9 14 -5
18º Blumenau 3 5 1 0 4 6 11 -5
19º São José 1 6 0 1 5 6 16 -14

LIGA FUTSAL 

                HOJE
19h30 Marechal x Intelli
20h15 Magnus x Cascavel
20h15 Blumenau x Tubarão
20h15 Joinville x Assoeva
20h15 Jaraguá x Campo Mourão
20h15 Carlos Barbosa x Marreco

                  SÁBADO
18h15 Atlântico x Foz Cataratas

                  DOMINGO
19h Joaçaba x São José

                     QUARTA-FEIRA (5)
20h15 Pato x Minas  

7ª RODADA

Vindo de derrota na Tríplice Fronteira para o Foz Cataratas, na última terça-feira (28), o 
Cascavel Futsal tem novo compromisso fora de casa nesta sexta-feira, quando desafia o Magnus 
em Sorocaba (SP), às 20h15, pela 7ª rodada da Liga Nacional. Será o segundo confronto 
seguido como visitante para a Serpente nesta nova sequência de três partidas longe de sua 
torcida. Há 15 dias, o time visitou São José dos Pinhais, Joinville/SC e Marechal Rondon 
seguidamente, e acumulou uma vitória, uma derrota e um empate, respectivamente. Depois, 
recebeu e venceu (3 a 1) o Blumenau/SC, no último sábado, antes de viajar a Foz do Iguaçu 
e agora a Sorocaba. A nova sequência longe da sua torcida terminará quinta-feira (6) em 
Ampére, onde o Cascavel Futsal entrará em quadra pela 12ª da Série Ouro.

Começa nesta sexta-feira a 
2ª etapa da Copa do Mundo de 
Canoagem Velocidade e Paraca-
noagem, em Duisburg, na Ale-
manha. O Brasil terá três atletas 
na competição. Eles já estão no 
local da prova desde o começo 
da semana. Na canoa competirão 
Isaquias Queiroz e Erlon de Souza, 
nas provas C1-500m, C1-1000m e 
C1-5000ms, e no caiaque estará 
Vagner Júnior Souta, atleta do CRC 
(Clube de Regatas Cascavel), nas 
provas do K1-1000 e K1-5000m.

“Vai ser meu primeiro desafio 
internacional este ano, espero tra-
zer bons frutos para o Brasil. Treinei 
bastante e o trabalho vai continuar 
ainda, mas espero que eu consiga 
trazer bons resultados”, diz Vagner, 

Vagner Souta do Brasil
único atleta do caiaque do Brasil na 
Copa do Mundo na Alemanha.

Na comissão técnica, será nova 
opor tunidade para o treinador 
Lauro de Souza avaliar o trabalho 
realizado na equipe de canoa do 
Brasil neste período pré-Olimpíada. 
Ele, que é o responsável técnico 
do Clube de Regatas Cascavel, 
assumiu a seleção brasileira da 

modalidade no fim do ano pas-
sado, com o falecimento de Jesus 
Morlan, e já viu Isaquias Queiroz 
e Erlon de Souza se destacarem 
na 1ª etapa da Copa do Mundo, 
realizada no último fim de semana 
na Polônia. Isaquias foi medalha 
de ouro no C1-500m e Erlon foi o 
sexto colocado na distância, a qual 
não competia há 10 anos.

Fase regional dos Jogos Escolares em Corbélia
A fase regional da 66ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná) para os alunos-
-atletas do Núcleo Regional de Educação de Cascavel terá início nesta sexta-feira, 

em Corbélia. O evento seguirá até quarta-feira (5) e a delegação cascavelense será a 
maior no município vizinho.

Serão 416 alunos-atletas de Cascavel em 63 equipes, nas disputas das modalidades 
de atletismo, basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez, nas cate-

gorias A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos), nos naipes feminino e masculino.
Também participam da competição competidores de Guaraniaçu, Lindoeste, Catan-

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

 CASCAVEL FUTSAL
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                TERÇA-FEIRA (28)
 Operário 2x1 Sport
 Guarani 1x2 B. de Pelotas

                        HOJE
19h15 Figueirense x Atlético-GO

                       SEXTA-FEIRA
20h30 São Bento x CRB
21h30 Vitória x Bragantino

                     SÁBADO
11h Paraná x Oeste
16h30 Botafogo-SP x Criciúma 
16h30 Vila Nova x Londrina
19h Cuiabá x Ponte Preta

                 SEGUNDA-FEIRA
20h América-MG x Coritiba 

6ª RODADA

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

SÉRIE B

              SÁBADO
16h Flamengo x Fortaleza
19h Bahia x Grêmio

                    DOMINGO
11h Botafogo x Vasco
16h Ceará x Santos
16h São Paulo x Cruzeiro
16h Athletico-PR x Fluminense
19h Internacional x Avaí
19h Atlético-MG x CSA
19h Chapecoense x Palmeiras

                     A DEFINIR
 Corinthians x Goiás

7ª RODADA

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

SÉRIE A

Com o grupo completo apenas 
desde terça-feira, a seleção brasi-
leira olímpica inicia neste domingo 
a disputa do Torneio Maurice 
Revello, antigo Torneio de Toulon, 
na França. A bola vai rolar para a 
Canarinho às 14h (de Brasília), 
contra a equipe da Guatemala, pela 
1ª rodada do Grupo B.

A chave conta ainda com a 
anfitriã França e Catar. Na sequên-
cia da tabela, o Brasil enfrentará 
a França, na quar ta-feira (5), e 
depois o Catar, no dia 8 (sábado). 
O Maurice Revello tem três grupos. 
Os líderes e o melhor segundo colo-
cado passam às semifinais.

Seleção olímpica Champions League
Liverpool e Tottenham se enfrentam 
neste sábado (1º) pela final da Liga 
dos Campeões da Europa 2018/19. A 
partida acontecerá no estádio Wanda 
Metropolitano, em Madri, às 16h (de 
Brasília). Diferentemente de muitos clu-
bes europeus, as equipes inglesas não 
foram desesperadamente às compras 
na última janela de transferência, opta-
ram pela sequência de seus elencos e 
acreditaram no potencial dos jogadores. 
Os Reds tiveram uma experiência ruim 
na final da competição na temporada 
passada - perderam para o Real Madrid 
por 3 a 1, com duas falhas bizarras do 
goleiro alemão Karius – e foram ao 
mercado para contratar o brasileiro 
Alisson Becker por R$ 323 milhões. O 
Tottenham, por sua vez, não gastou um 
centavo para reforçar seu elenco para 
esta temporada. A diretoria da equipe 
direcionou todo o dinheiro de 2018/19 
para a construção do New Tottenham 
Hotspur Football Stadium, arena orçada 
em mais de R$ 5 bilhões. 

Equipe de Tite
Já a equipe principal da seleção bra-
sileira entrou ontem no nono dia da 

preparação para a Copa América, que 
será realizada de 14 de junho a 7 de 
junho, no Brasil. Assim como no dia 
anterior, Neymar não participou da 

atividade, por conta de dores no joelho. 
Assim, o técnico Tite contou nova-

mente com apenas 17 dos 23 jogadores 
convocados. Para esta sexta-feira, a 

novidade será o atacante Everton, do 
Grêmio. Ele é o último esperado até 
o embarque para Brasília, terça-feira 
(4). Lá, no Estádio Mané Garrincha, a 
seleção enfrentará o Catar em partida 

amistosa, na quarta-feira (5). Não é 
certo que Neymar vá a campo. Depois, 
no domingo (9), o Brasil enfrentará a 

equipe de Honduras, no Beira-Rio, em 
Porto Alegre. A estreia da Seleção Brasi-
leira na Copa América será no dia 14 de 

junho, contra a Bolívia, no Morumbi. 

Já na França, o técnico André 
Jardine recebe esta semana 
os últimos convocados: Bruno 
Fuchs (Internacional), Paulinho 
(Bayer Leverkusen/ALE), Rogério 
(Sassuolo/ITA) e Lucas Fernan-
des (Por timonense/POR). Deles, 
a dupla Bruno e Paulinho estava 
treinando com a seleção princi-
pal, na Granja Comary. 

CBF
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