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Mesmo antes de acabar com a Cettrans, o prefeito quer terceirizar a administração 
do Aeroporto Municipal de Cascavel. “É um caminho sem volta”, garante o 

secretário Edson Zorek. Os estudos estão em andamento para a terceirização total 
ou PPP (Parceria Público-Privada), mas alguns dos serviços já começaram a ser 

repassados a empresas privadas. 

Prefeitura pretende
terceirizar o aeroporto 

l Pág. 3

Perigo na pista
O motociclista José Leovaldo Moreira, 60 anos, ficou ferido ao 
bater a moto em um caminhão. Ele trabalha como entregador 

de marmitas e levava os produtos na moto. A colisão aconteceu 
na esquina das Ruas Bororós e Vista Alegre, no Bairro Santa Cruz, 

zona oeste da cidade. Ferido, José foi levado à UPA Tancredo 
Neves. A moto ficou bastante destruída.
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O vice-presidente 
da República, 
Hamilton 

Mourão, refor-
çou a confiança 
no ministro da Justiça após 
a série de reportagens do 

site The Intercept Brasil que 
revelou conversas privadas 
do então juiz federal com 

integrantes da força-tarefa 
da Operação Lava Jato.  
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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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Nublado Nublado Nublado

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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Opinião

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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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)Cheia
17/06 - 05h31

Hora de recolocar o País nos eixos

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil 
(Associação de Assist. Social dos Policiais Militares de São 

Paulo) - aspomilpm@terra.com.br    

Nublado Nublado

Depois de tantos anos de irresponsáveis experimentações, que 
enfraqueceram os poderes do Estado e da sociedade e transforma-
ram o País no paraíso do ativismo e dos interesses daqueles que 
lucram com projetos, ONGs e similares, o Brasil e suas instituições 
se voltam para a reorganização. Começou pela montagem do minis-
tério sem barganha com congressistas. A Câmara dos Deputados 
aprovou a divisão prazo de 120 dias de validade das medidas provi-
sórias para que sejam discutidas e votadas. Os deputados terão 80 
dias e os senadores outros 30, o que evita que a Câmara use todo 
o tempo e deixe o Senado com apenas horas para votar as MPs.

Outra medida forte, em tramitação pelo Senado, é o projeto 
que impede ministro do Supremo Tribunal Federal de decidir indivi-
dualmente sobre ações contra atos do Executivo e do Legislativo. A 
proposta é de que as ADIs (Ações Diretas de Inconstitucionalidade) 
e as ADPFs (Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental) 
sejam decididas exclusivamente pelo plenário da Corte.

Outro problema que deverá encontrar em breve uma solução 
é a existência de decretos que só podem ser revogados por leis. O 
presidente Jair Bolsonaro que já assinou 147 decretos contesta a exi-
gência de lei (que implica na votação pelo Congresso). Na sua opinião, 
esse é um recurso ilegítimo aplicado no passado para travar o País.

Além das grandes reformas estruturais, é preciso recolocar o 
País nos eixos eliminando as pegadinhas e as facilitações indevidas 
que os espertos intrujaram ao longo dos anos na estrutura oficial. 
A política que aparelhou e enfraqueceu o poder do Estado nos 
conduziu às crises econômica e social. Precisamos ter agilidade 
para operar no mundo globalizado, atrair investimentos e com isso 
gerar empregos, melhorar a segurança pública e outros itens de pri-
meira necessidade ao país. É fundamental o encontro do equilíbrio 
e a harmonia entre os poderes para que cada um, na sua área de 
atribuições e sem invadir terreno alheio, dê a sua contribuição para 
o progresso, o bem-estar da Nação e a manutenção da democracia. 
Chega de ativismos, protecionismo e ações temerárias! 

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

 “No Exército, a 
gente tem uma 

linguagem 
muito clara: 

se eu tiver que ir para 
a guerra, eu levo o 

Sergio Moro e o Deltan 
Dallagnol comigo”.
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Refic: ovos de ouro
Embora esteja com a situação desfavorável, a administração 
municipal de Cascavel concordou em pagar a reposição da 

inflação aos servidores municipais. A dúvida é sobre o limite 
prudencial, que está elevado pelo segundo quadrimestre 
seguido, ultrapassando os 51,3% estabelecidos pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal, e atingindo 51,7%. Mas uma 
alternativa está cogitada para aliviar as contas ao meno s 

neste ano, diante do impacto financeiro do reajuste de R$ 7,1 
milhões: o lançamento do Refic (Programa de Recuperação 

Fiscal). Estudo preliminar aponta que o Município teria mais de 
R$ 15 milhões a receber, suficiente para controlar o orçamento. 
O Município deverá enviar à Câmara de Vereadores a proposta 

para renegociar as dívidas em troca de desconto de juros e 
multas - iniciativa criticada por alguns, que entendem como 

algo que privilegia os devedores.

Zeladoria
Função já extinta na Secretaria de Educação, agora a 

zeladoria também será terceirizada na Cettrans. Em breve, 
uma empresa será contratada em caráter experimental 
para disponibilizar ao menos cinco zeladores para atuar 
na limpeza do Aeroporto Municipal. “Chamamos todos 

os aprovados em concurso público. Dos dez, apenas dois 
compareceram. Então decidimos terceirizar a atividade na 

Cettrans”, explica Alsir Pelissaro.

Mesmo antes da extin-
ção da Cettrans (Companhia 
de Engenharia de Transporte 
e Trânsito) e da implantação 
da autarquia Transitar, a 
administração pública quer 
terceirizar a administração 
do Aeroporto Municipal de 
Cascavel. “É um caminho 
sem volta. A terceirização 
é algo analisado: se esta-
mos com elevado índice pru-
dencial, temos um impacto 
com os serviços e precisa-
mos aumentar o trabalho 
para atender a demanda, 
nada mais justo que criar 
uma alternativa”, explica o 
secretário de Planejamento 
e Gestão, Edson Zorek.

Os estudos já estão em 
andamento tanto para a 
terceirização total ou PPP 
(Parceria Público-Privada), 
e alguns dos serviços já 
começaram a ser repassa-
dos a empresas privadas, 
a exemplo da contratação 
de auxiliares do transporte 
aéreo em duas modalida-
des: proteção da aviação 
civil, canal de inspeção de 
passageiros e veículos; e 
operação, serviços de fis-
cal de pátio para sinalização 
de aeronaves e inspeção de 
pátio, pista e cerca opera-
cional e patrimonial. 

A licitação estava mar-
cada para este mês, mas 
devido a impedimentos 
burocráticos terá de ser 
adiada - faltou o parecer 
favorável do Conselho 
Administrativo, que só 
será emitido na próxima 
reunião ordinária. 

“Esperamos que a apro-
vação do projeto de extin-
ção da Cettrans e a cria-
ção da Transitar ocorra 
em 60 dias. Pedimos 
rapidez ao presidente da 
Câmara, Alécio [Espínola], 
e, assim que houver pare-
cer da Comissão de Justiça 

Emergencial
O reajuste aos servidores 
municipais será lido na 
segunda-feira em plenário. 
A proposta do Executivo 
municipal deverá ser 
votada ainda na próxima 
semana para dar tempo de 
já incluir na próxima folha 
de pagamentos o reajuste. 
A expectativa é de sessão 
extraordinária para que 
isso seja possível.

Nem pensar!
Os servidores 
comissionados não 
terão direito ao 
reajuste da inflação 
concedido em parcelas 
pela prefeitura. 
Questionado sobre o 
risco de algum vereador 
votar contra a proposta 
do Executivo municipal, 
Edson Zorek ironizou: 
“Só se alguém quiser 
atender a reivindicação 
também dos 
comissionados”, para 
que sejam inclusos.

Se virem nos 30!
Ordem do prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) aos secretários: 
se virem para aumentar 
a arrecadação sem novos 
tributos. Uma ação já em 
andamento com o propósito 
de garantir algum rendimento 
ao Município é a terceirização 
do autódromo, do estádio e 
do kartódromo. A autorização 
foi dada ainda no ano passado 
na pressa e acabou na gaveta. 
Agora está prestes a ser lançado 
edital para que interessados 
apresentem as propostas.

Quiosques
O pedido de vista ao projeto 
alterando as atividades 
liberadas em quiosques feito 
pelo vereador Fernando 
Hallberg (PDT) é tido pelo 
secretário de Planejamento 
e Gestão, Edson Zorek, como 
uma iniciativa meramente 
“política”. Zorek defende 
que a proposta visa ampliar 
as alternativas de comércio, 
antes restritas a floristas, 
revistarias e lanchonetes.

Terceirização do
Aeroporto avança

e Comissão de Trânsito, o 
projeto vai para votação”, 
explica Alsir Pelissaro, pre-
sidente da Cettrans.

Além do custo de ope-
ração anual, o Aeropor to 
encarece com as ações tra-
balhistas, que acumulam 
R$ 950 mil. “Ganhamos 
os processos na Justiça 
em Cascavel, mas perde-
mos no Tribunal [segunda 
instância]”, observa Pelis-
saro. Os servidores costu-
mam cobrar pelo risco das 
atividades, reivindicando 
adicional de periculosidade.

Para terceirizar essas 
atividades (contratação de 
três servidores para con-
trole de passageiros em 
quatro turnos de seis horas 
cada um, vigilante 24 horas 
para controle de área res-
trita, supervisor em quatro 
turnos de seis horas, dois 
fiscais de pátio 24 horas e 
um auxiliar administrativo 
por oito horas diárias), a 
prefeitura está disposta a 
pagar R$ 188,4 mil/mês, 
total de R$ 2,260 milhões 
no ano. “É algo vantajoso. 
Devemos considerar que 
quando voos são suspen-
sos deixamos de arrecadar 
com taxas. Só nesses pri-
meiros meses do ano dei-
xamos de arrecadar R$ 400 
mil. No entanto, os custos 
com o aeroporto continuam 
elevados. A empresa terá 
condições de flexibilizar 
os horários de trabalho, o 
que somos impedidos de 
fazer”, diz Pelissaro. 

A Azul retirou dois voos 
diários a Curitiba, que 
retornarão em setembro. 
O Município quer terceirizar 
o serviço a tempo do início 
dos voos para São Paulo e 
Curitiba em agosto. 
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Os servidores municipais do Executivo 
de Cascavel decidiram manter a pressão 
sobre a administração pública mesmo 
após o Executivo protocolar ontem, na 
Câmara de Vereadores, o rejuste inflacio-
nário de 5,07% dividido em quatro parcelas. 

A cobrança permanece para que seja 
ampliado o auxílio-alimentação a servidores 
que ganham até R$ 2,8 mil - hoje tem direito 
ao benefício quem recebe até R$ 2,4 mil. 

Uma nova reunião está marcada para 
10 de julho com a Secretaria de Plane-
jamento e Gestão. “O reajuste eleva o 
salário de alguns funcionários e, quando 
ultrapassam esse teto, eles deixam de ter 
direito ao benefício”, diz Ricieri D’Steffani 
Júnior, presidente do Sismuvel (Sindicato 
dos Servidores Municipais de Cascavel). A 
cobrança é de que o auxílio também seja 
reajustado, passando de R$ 216 para R$ 300.

Em assembleia, os servidores 

Reajuste protocolado, 
mas cobrança continua 

aceitaram a proposta do Município: 
pagamento de três parcelas de 1,26% 
nos meses de junho, setembro e outubro, 
respectivamente, e uma parcela de 1,29% 
em dezembro - exceto para os cargos em 
comissão e agentes políticos. O percen-
tual se refere à reposição inflacionária de 
maio de 2018 a abril de 2019.

O impacto financeiro estimado será 
de R$ 7.141.648,74 neste ano e até 2021 
será de R$ 21.755.967,35. “Os dois sindi-
catos [Sismuvel e Siprovel] aprovaram a 
proposta do Executivo. Estamos em um 
momento de cautela, por isso o paga-
mento será dividido. Tanto o governo 
federal quanto o estadual não reajusta-
ram os salários dos servidores. Essa é 
uma medida que valoriza o nosso fun-
cionário público, sem deixar de lado a 
preocupação com o impacto com a folha”, 
argumenta Edson Zorek, secretário de 

Planejamento e Gestão.
Sobre a possibilidade de elevação do 

limite prudencial - Cascavel já ultrapas-
sou o sinal de alerta de 51,3% de com-
prometimento da arrecadação atingindo 
os 51,7% -, Zorek argumenta que a expec-
tativa é pela avaliação de uma medida 
recente prevista na legislação nacional 
que retira a incidência de despesas com 
consórcios na folha do Município. “A pró-
xima parcela do reajuste será em setem-
bro, passando o segundo quadrimestre. 
Cabe a nós criarmos mecanismos para 
não aumentar o valor do limite pruden-
cial. Se ficássemos com essa preocupa-
ção, não haveria reajuste. Mas estamos 
trabalhando para que haja o reequilíbrio 
das contas públicas”. 
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Complexo Esportivo Região 
Norte será revitalizado

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e o secretário de Cultura e Espor-
tes, Ricardo Bulgarelli, assinam neste sábado (15), às 15h, a ordem de serviço 
para o início das obras de revitalização do Complexo Esportivo Região Norte, 

localizado à Rua Glauber Rocha, 1.330, no Jardim Colonial.
O local, cuja piscina está pronta para ser inaugurada, agora passará por uma 

ampla modernização. Com valor inicial de R$ 1.723.396,66, a licitação foi finali-
zada em R$ 1.475,187,28 devido ao desconto concedido pela empresa vence-

dora, a Abel Sgarioni Engenharia e Construção Civil Ltda - EPP. 
Com a assinatura da ordem de serviço, a empresa iniciará a obra na próxima 

terça-feira (18) e tem prazo de seis meses para fazer toda a revitalização, desde 
terraplanagem, redimensionamento do campo de futebol, com relocação de 

postes e tela aramada do atual campo e redução do tamanho, implantação de dois 
vestiários, com banheiros e chuveiros, implantação de passeio público e pista de 
caminhada, paisagismo, cercas, muros e alambrados, reinstalação de alambrado 

existente em tubos de aço, reinstalação de rede de proteção para campos de fute-
bol, mobiliário, nova academia ao ar livre, entre outras melhorias. 

Um incêndio ambiental regis-
trado em uma área rural próximo 
ao cemitério de Juvinópolis, distrito 
de Cascavel, começou quando a 
proprietária do local queimava 
lixo doméstico. A informação é do 
Corpo de Bombeiros de Cascavel, 
que atendeu a ocorrência e teve 
dificuldades em acessar a área por 
conta da geografia do local e da 
presença de cercas de arame que 
contêm o gado. 

O incêndio alcançou árvores de 
grande porte e vegetação rasteira, 
mas a casa e as benfeitorias da 
propriedade não foram atingidas.

O fogo começou por volta do 
meio-dia e só foi contido por volta 
das 16h. Dois veículos de combate a 
incêndio foram até o local por conta 
da dificuldade de chegar até o foco. 

Conforme o Corpo de Bombei-
ros, em determinado momento a 
fumaça tomou a região e dificultou 
a visibilidade da situação. 

Produtores de áreas vizinhas 

Queimada de lixo causa 
incêndio ambiental

foram acionados para arar a terra 
em volta da propriedade e impe-
dir que o fogo chegasse até uma 
plantação de milho em ponto de 
colheita perto do local do incêndio. 

Com a mudança na direção do 
vento, as chamas perderam força e 
acabaram cessando antes mesmo 

da ação dos bombeiros.
Ninguém ficou ferido e a prin-

cípio não houve prejuízo material.
O Corpo de Bombeiros alerta 

para o perigo de queimadas, espe-
cialmente em dias mais secos e 
de muito vento como tem sido as 
últimas semanas na região. 

PRODUTORES temiam que o fogo atingisse plantações de milho prontas para serem colhidas
AÍLTON SANTOS
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CASCAVEL, 14 DE JUNHO DE 2019

 01- PEDRO CAPITANI E ANDREIA WINCK
02- YVEL FILS AIMÉ E NIDIANE GONÇALVES BARBOSA
03- BRENO HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS E THAINARA FERNANDES RODRIGUES
04- LUIZ UBIRAJARA SILVA DE OLIVEIRA E SABRINA CALLERO RAINEKI
05- RAPHAEL FELLIPE SLETTEN E CAMILA MACULAN 
06- LUIS GUSTAVO COIMBRA BERTOLI E ROSINEIDE PEREIRA DOS REIS 
07- KLEVERSON DE SOUZA CARDOSO E LAIZA CRISTIANE MACHADO MARANGÃO
08- GEOVANI ALBINO DE OLIVEIRA E BRUNA DE FREITAS ALVES
09- JULIO LUÍS HAMERSKI E ZELINDA CANO 
10- ELISEU LIMA DE SOUZA E MARIA EDUARDA MIRANDA PINO 
11- LUÍS GUSTAVO TEIDER E FABIANE TIBES CAGNIN 
12- LAISSON HENRIQUE BECKER DE SOUZA E RAFAELA NICOLI BUENO
13- JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE SANTOS E FLAVIA KAUANE PIMENTA
14- RENATO NUNES E JOSIELI APARECIDA BUENO DE OLIVEIRA
15- EVERALDO APARECIDO DA SILVA E NATHALY PERTILE DRUMONT
16- RICARDO ZILOTTI E ELZA DE OLIVEIRA DA SILVA
17- WELLINGTON NATAN PRONSATE E INDIANARA BURATTO
18- FELIPE DA SILVA WISINIEWSKI E LETICIA DA SILVA DEMETRIO
19- NILSON CORREA E IVONETE APARECIDA DE RAMOS 
20- JUCIMAR JOSÉ DE VARGAS E SILEÍR SILVA DE OLIVEIRA 
21- JOSÉ LUIZ FERREIRA E SILVANA CRISTINA FERNANDES DE ALBUQUERQUE
22- LEONARDO LUIZ ZANELLA E RAQUEL CORSO RODRIGUES 
23- PETER JAMES MACCRACKEN E MARIA FATIMA GOZZI 

Greve geral  
nesta sexta

Hoje, a partir das 9h, servidores públi-
cos e sindicalistas se reúnem em frente 

à Catedral Nossa Senhora Aparecida, 
em Cascavel, em adesão à Greve Geral 

dos Trabalhadores. O Siprovel (Sindicato 
dos Professores da Rede Pública Munici-
pal de Ensino de Cascavel) apoia a greve 
e alunos da rede municipal ficarão sem 
aula. A presidente do sindicato, Josiane 

Maria Vendrame, disse que o dia será 
reposto conforme orientação da Secretaria 
de Educação. A Unioeste também aderiu 
à greve e não haverá atividade docente 

no câmpus. No IFPR (Instituto Federal do 
Paraná) o ponto é facultativo e servidores e 

alunos têm a opção de aderir à greve.
Já na rede estadual a orientação da 

Secretaria de Estado de Educação aos 
Núcleos Regionais é de que o calendário 
seja cumprido em todas as instituições 

de ensino da rede estadual da educação 
básica. Ou seja, sem dispensa das aulas. 
Contudo, a APP-Sindicato convocou os 

servidores para o protesto de hoje.  

Festa Diocesana espera 
mais de 10 mil fiéis

Mais de 200 voluntários trabalham 
para a realização da Festa Diocesana 
neste domingo (16), uma semana após 
a comemoração de Pentecostes. A festa 
é organizada pela RCC (Revolução Caris-
mática Cristã) e este ano comemora a 31ª 
edição no Centro de Convenções e Even-
tos de Cascavel, das 8h às 16h. 

Aproximadamente 10 mil pessoas 
são esperadas. O objetivo é fazer o ser 
humano se conectar com o sagrado, 
como expl ica  o  coordenador  da 
RCC, Márcio Ribe i ro :  “Essa  cone -
xão entre ser humano e Espírito Santo 
gera consequências muito boas. O 

 Entrada
A entrada é gratuita, mas a RCC 

sugere a doação de um quilo de 
alimento não perecível. 

 Pentecostes Kids 
Com a intenção de aproximar todos, 
no domingo as crianças terão ativida-
des garantidas no Pentecostes Kids. 

De acordo com o coordenador Márcio 
Ribeiro, elas serão evangelizadas em 
um espaço próprio com brincadeiras 

lúdicas, pinturas e desenhos.  

humano vai se tornar melhor e o humano 
doente será curado”. 

A festa é dedicada ao Espírito 
Santo: “Para que ele se torne mais 
conhecido das pessoas, porque 
a fé cristã é baseada na trindade 
de Deus Pai, Deus Filho e Espírito 
Santo”, afirma.

Cascavel tem 39 paróquias e todas 
participam da comemoração. Para Már-
cio, a integração entre as pessoas ajuda 
a reforçar a convivência sadia. “Os cris-
tãos se encontram, trocam ideias e per-
cebem que têm pensamentos iguais”.   

Atividades
Será montado um espaço para confissão 
com os padres e as pessoas poderão 
utilizar o serviço de oração, em busca 
de cura e libertação com os servos. 
Durante o dia, questões ambientais e 
de leis de trânsito serão tratadas. Para 
encerrar, às 16h, haverá a Santa Missa 
com o arcebispo Dom Mauro Aparecido 
dos Santos.  O sábado foi reservado 
especialmente para os jovens artistas. 
Das 13h às 19h, no anfiteatro do Centro 
de Convenções e Eventos, haverá mos-
tra de artes sacras, apresentações de 
poesias, de danças e de cantos. 

n Reportagem: Milena Lemes
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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
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aparecer e diz que não quer ser feita de tola por ele. 
No escritório, Otávio desconfia que Safira pode ter 
armado a situação para separá-lo de Rebeca. Flora 
vai ao apartamento dos Vaz, mas desta vez é fla-
grado por Meire.

TOPÍSSIMA 
Mariinha conversa com o filho. Vitor chama um táxi 

para Jandira voltar para casa. Edevaldo pede a ajuda de 
Inês para entrar na suíte de Sophia. Vitor chega em casa. 
Paulo Roberto visita Lara. Zeca descobre que Jandira 
não dormiu em casa. Edevaldo pega o diário de Sophia. 
Madalena ajuda Mariinha no restaurante. Zeca questiona 
Jandira. Inês pega o diário dentro da mochila de Edevaldo 
e decide enviar para Antonio. O taxista fica surpreso ao 
ler o diário de Sophia.

JEZABEL 
Zedequias bebe vinho ao lado do rei Acabe e diz que 

as mudanças no palácio foram ousadas. Acabe nomeia 
Zedequias como seu conselheiro pessoal. Jezabel orga-
niza uma apresentação de dança no templo de Baal e 
encanta Acabe com seus movimentos. A música cessa 
com as sacerdotisas todas aos pés de Jezabel que se 
sobressai, poderosa. Jezabel diz que um novo tempo 
começa em Israel. Um tempo em que somente Baal e 
Aserá reinarão.

MALHAÇÃO 
Tadeu afirma que é o pai da filha de Rita, que o con-

tradiz na frente de Regina. Anjinha diz a Marco que está 
namorando Cléber. Beto questiona Filipe sobre Martinha. 
Meg lamenta a situação financeira de Martinha, que pensa 
em usar o fato para chamar a atenção de Filipe. Regina 
revela a Lígia sobre Tadeu e Rita. Anjinha repreende 
Marco por sua conduta com Cléber. Meg comenta com 
Filipe sobre as dificuldades de Martinha. Rita explica aos 
amigos que Tadeu não é o pai de sua filha. Marco pede 
conselhos a Carla sobre Anjinha. Beto é provocado pelos 
colegas da faculdade por suas aulas de dança. Começa a 
audiência pela guarda de Nina. Meg confronta Beto. Lara 
pressiona Tadeu diante da juíza.

ÓRFÃOS DA TERRA
Missade e Helena se desentendem, e Padre Zoran 

tenta apartar as duas. Missade não perdoa Laila por não 
ter lhe contado sobre a gravidez de Helena. Davi revela a 
Cibele que é militar em Israel e é contra o casamento de 
Sara com Ali. Cibele se afasta de Davi. Missade confronta 
Elias, sai de casa e pede a Padre Zoran para passar um 
tempo no Instituto. Paul provoca um acidente com o carro 
em que estão Elias e Helena. Cibele desabafa com Martin 
e Benjamin sobre Davi. Elias implora para que Faruq salve 
a vida de Helena e do bebê.

A DONA DO PEDAÇO
Maria da Paz desconfia que Rock tenha furtado a 

estátua e Ellen comenta sobre Régis. Camilo e Vivi reatam 
o namoro. Maria da Paz fala com Jô sobre sua descon-
fiança de Rock. Kim invade o apartamento de Márcio. 
Régis vende a estátua roubada de Maria em um antiquário 
para quitar sua dívida. Maria da Paz acusa Rock de ter lhe 
roubado e Eusébio se revolta. Rock confronta Jô e afirma 
que descobrirá seus planos. Fabiana e Rock combinam 
um encontro. Abel convida Britney para sair. Maria da 
Paz pede que Zé Hélio a ajude a fazer as pazes com sua 
família. Rael promete a Nilda que atentará contra a vida 
de Maria da Paz. Linda comenta com Vivi que Camilo 
pediu um jantar especial. Rock leva Fabiana para um 
motel. Rael atira contra Maria.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
O Clube MaGaBeLo aparece de surpresa na casa de 

Sr. P, e o confronta sobre a existência de OTTO.Arlete 
percebe que as estátuas que ganhou de presente de 
casamento, não estão mais em sua casa. Arlete avisa 
Vini que não consegue encontrar Lindomar. Poliana 
vai até a casa de João para se desculpar, mas Filipa 
a dispensa sem ele saber. Para saciar a curiosidade 
das crianças, Pendleton apresenta OTTO ao Clube 
MaGaBeLo, que escutam um grito de socorro ao sair.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Tomas faz várias perguntas para Safira sobre a 

menina que estava com ela no almoço. Nina diz para 
Otávio que Rebeca saiu, mas o rapaz garante que irá 
esperá-la. Passada algumas horas, Rebeca resolve 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

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

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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CASCAVEL, 14 DE JUNHO DE 2019

1- EUDER DA SILVA CASELLA E DAIANE ALINE BOSENBECKER
2- ALAN LUCAS DA SILVA E GRAZIELI APARECIDA DO NASCIMENTO
3- FERNANDO FERREIRA SILVA E TATIANE PRESTES DE OLIVEIRA
4- REGINALDO SILVERIO DE ANDRADE E FERNANDA GONÇALVES MENDES
5- RONALDO FERREIRA DE LIMA E DELAIR RODRIGUES
6- PEDRO ROGERIO NAZARIO PEREIRA E ADRIANA APARECIDA MATHEUS
7- JAIME KLOCH E FRANCIELE DE FREITAS
8- LAURECI MENDES E MARTA ELIAS
9- EDSON ANTONIO DELIBERALI E ROSELENE FERREIRA DOS SANTOS
10- CELSO BRAS SCHNEIDER E EVA KOSAK 

 Em “Verão 90”, Lidiane aceita dançar com 
Quinzão e o casal acaba vencendo o concurso. 

Dandara deixa claro a Quinzinho que seu 
casamento acabou. Quinzinho cancela a viagem 
com Vanessa. Catraca se apaixona pela Cantora 

Mascarada, sem saber que é Kika. Gisela e 
Patrick se reconciliam. Lidiane e Quinzão se bei-
jam. Raimundo e Janaína passam a noite juntos. 
Mercedes demite Lidiane. Álamo aposta nas pre-
visões de Adelaide para sua nova coleção. Após 
uma passagem de tempo, Manu e João fazem 

sucesso na tevê, e Jerônimo se revolta. 

Lidiane e Quinzão vencem 
concurso de dança
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Você está muito atencioso com as pessoas ao 
seu redor e o calor de suas relações com elas 
vai ser um prazer real. Você deve perceber 
que um mau hábito pode ter consequências 
infelizes para você.

Não tente ser algo que você não é. Seja verda-
deiro, sem falsos pretextos. Você será capaz 
de acompanhar o ritmo imposto indiretamente 
a você pelas pessoas ao seu redor. Ser útil 
lhe dará energia.

Você vai encontrar maneiras inteligentes de 
abordar diálogos que farão com que tudo seja 
mais fácil com as pessoas ao seu redor. Você 
terá mais energia mental e um forte desejo de 
liberdade. Conceda-se esta liberdade e respire.

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 vai ter dificuldade para trabalhar. 
Não desperdice seus esforços, pense nas 
coisas antes de começar. Você precisa 
de um descanso. Não faça muitas coisas, 
tente relaxar.

Deixe-se guiar pelo seu talento e intuição. Não 
vão enganá-lo hoje. A fadiga pode lhe derrubar 
e seria bom escapar da rotina e se concentrar 
no que você realmente gosta.

Seu relacionamento com seus amigos vai fazer 
você se sentir no topo do mundo. Esqueça as 
preocupações cotidianas! Você sente que algo 
está faltando e seu corpo está tentando preen-
cher a lacuna. Vá devagar com os doces.

O calor das pessoas ao seu redor será muito 
gratificante. Não se isole. Aproveite o máximo 
de hoje, tomando muitas vitaminas - você pre-
cisa cuidar mais de si mesmo.

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.

Não hesite em dar a sua opinião, o seu rea-
lismo não vai decepcioná-lo. Você está abu-
sando da sorte sem perceber. Você precisa de 
repouso e exercício, mas não tente misturar 
as duas coisas.

Você está insistente, mas, ao mesmo tempo, 
flexível e tem uma maneira de persuadir, reu-
nindo e motivando aqueles que o rodeiam. 
Apesar de passar a sensação de fadiga, você 
está em boa forma hoje.  

Você está achando mais fácil construir suas 
esperanças para o futuro. Faça algumas ave-
riguações. Você está mais em sintonia com as 
necessidades do seu corpo. Este é o caminho 
a percorrer.
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Que pode
ter mais
de um
sentido

Organiza-
ção dos 

Estados A-
mericanos

Linhas
norte-sul
do globo
terrestre

Letra
puxada no
sotaque
caipira

(?) Gees,
banda de
"Stayin'
Alive"

Feitio de
ganchos

do
açougue

Condição
desejada

pelo
artista

Etapas do 
desenvolvi-
mento da
borboleta

Uso, 
em inglês

Dá
impressão
de  (fig.)

"The (?)",
frase ao
final do 

filme (ing.)

Ser como
o Shrek
(Cin.)

Benefício
dado 

aos idosos,
em ônibus

Tarsila do
Amaral,
pintora

brasileira 

Formato
do palito
de dentes

(?) Vargas,
período
de 1930
a 1945

Música 
de muito
sucesso

(ing.)

(?) baba!:
expressão

indiana

"Nota",
em abre-
viaturas
literárias

(?) Galvão,
santo

brasileiro

Rede de TV
dos EUA
Corno
(Zool.)

Tipo de
taça

Imaturas
(fig.)

Levantar (?): decolar

Soldado armado que
guarda um posto

Cacho (de
cabelos)
Arco, em
francês

Competir
na regata
Laço do
vaqueiro 

Mulher 
de rajá
Unidade

física

Cólera
Árvore
indiana

aromática

Confusão
(fig.)

(?) elétrica, forma de execução
penal Ator que viveu o

maestro João Carlos
Martins, no Cinema

Pronome de tratamen-
to dado a Ministros

Lamento 
fúnebre (Mús.)

3/arc — bee — end — hit. 5/nênia — usage. 13/alexandre nero.
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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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Duas pessoas ficam feridas após caírem
Duas pessoas ficaram feridas em duas quedas de plano elevado ontem em Cas-
cavel. A primeira aconteceu no início da manhã em uma empresa na Rua Jorge 
Lacerda. Nivaldo Cavanha de Oliveira, de 45 anos, fazia serviço de manutenção 
quando caiu de cerca de 4 metros de altura. Ele teve ferimentos moderados na 

mandíbula, no braço e na perna, além de cortes no rosto. 
O outro caso aconteceu logo depois na marginal da PR-467, no Jardim Brasília. 
Alceu Américo de Oliveira, de 54 anos, fazia a pintura de uma parede e caiu de 
cerca de 3 metros de altura. Ele teve suspeita de fratura no fêmur, contusão no 

braço direito e na lombar. 
Ambos foram encaminhados 
à UPA (Unidade de Pronto-A-
tendimento) Tancredo Neves. 

Sismuvel quer investigação
da corregedoria da GM

O Sismuvel (Sindicato dos Ser-
vidores Municipais de Cascavel) 
enviou à Comissão de Segurança 
Pública e Trânsito da Câmara de 
Vereadores uma denúncia de irre-
gularidades e um pedido de inves-
tigação sobre a corregedoria da 
Guarda Municipal de Cascavel. “A 
reclamação chegou até nós pelos 
próprios guardas. Há uma diferença 
no tratamento de casos pela corre-
gedoria, alguns mais simples são 
tratados com maior rigor, enquanto 
outros mais graves muitas vezes 
são vistos de forma mais leve. 
Eles querem entender os motivos 
disso”, explica presidente do Sis-
muvel, Ricieri D’Estefani. 

Outra questão levantada é que 
o profissional nomeado como corre-
gedor não atende aos pré-requisitos 
previstos em lei federal. “Essa pes-
soa investiga a conduta da própria 
Guarda e precisa ser capacitada 

para isso”, afirma Ricieri. 
Ele ainda critica os inúmeros 

problemas que já foram expos-
tos sobre a Guarda Municipal: 
“São muitos problemas para uma 
Guarda ‘recém-nascida’, por isso 
nós pedimos que essas questões 
sejam apuradas”.

A comissão informou que a 
assessoria jurídica deve analisar a 
situação e que um ofício foi enviado 
à secretária de Política Sobre Drogas 
e Proteção à Comunidade, Rosely 
Vascelai, para que ela se pronuncie 

sobre o caso. 
O diretor da GM, coronel Ave-

lino Novakoski, afirmou que não 
tem conhecimento do teor da denún-
cia, mas garante que a qualificação 
do corregedor - questionada pelo sin-
dicato - não está irregular, pois ele 
cumpre os pré-requisitos estipulados 
pelo Município. Disse ainda que deve 
se pronunciar sobre a situação assim 
que tiver acesso às acusações. 

O Município foi procurado, 
mas não retornou sobre os 
questionamentos.

O HOMEM fazia manu-
tenção na estrutura quando 

caiu de 4 metros

AÍLTON SANTOS
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Cascavel será a casa do rúgbi 
paranaense de 20 a 23 de junho 
com a disputa do Campeonato 
Paranaense de Rugby 7’S, aberto a 
todos os municípios do Estado nas 
categorias feminino e masculino.

Promovido pela Federação de 
Futebol 7 do Paraná, com sede 
em Londrina, a competição vai 
distribuir uma bela premiação em 
dinheiro, além de vagas para dis-
putas regionais e nacionais.

Na categoria masculina a equipe 
campeã receberá, além de troféus 
e medalhas, uma vaga na Copa 
Sul 2019, que será disputada 
em Florianópolis-SC organizado 
pela Confederação de Futebol 7 
do Brasil, e mais R$ 7.000,00 
para utilizar na viagem ou se pre-
ferir R$ 4.000,00 em espécie. O 
vice-campeão e terceiro colocado, 
além das medalhas e troféus, tam-
bém estarão classificados para a 
competição em Santa Catarina. 

No feminino serão distribuídos 
R$ 4.500,00 em premiações. A 
equipe campeã da categoria rece-
berá, além de troféus e meda-
lhas, uma vaga no Campeonato 
Brasileiro 2020, que será organi-
zado pela Confederação com data 
e local a definir. A vice-campeã 

Após empatar contra o Pato por 
1 a 1 em casa pelo Paranaense 
de Futsal, o Cascavel volta as 
atenções para outro clássico. 
Neste domingo (16), o Cascavel 
vai a Marechal Cândido Rondon 
para enfrentar a Copagril pela Liga 
Nacional. O jogo será às 11h e terá 
transmissão ao vivo pelo canal por 
assinatura SporTV. 

O técnico Cassino Klein só 
não contará com o ala Humber to 
para essa par tida. Ele ainda 

Cascavel tem clássico pela Liga 
está se recuperando de um esti-
ramento ocorrido há duas semanas 
e deverá ficar mais dez dias fora 
dos treinamentos. 

Rabisco, que ficou afastado por 
três semanas devido a um estira-
mento na coxa, foi liberado pelo depar-
tamento e pode vir a ser relacionado. 

O Cascavel Futsal vem de uma 
sequência de três vitórias pela 
LNF: venceu os dois times de 
Santa Catarina, Blumenau e Joa-
çaba, jogando na Neva, e bateu o 

Magnus jogando em Sorocaba (SP). 
Essa arrancada fez com que a Ser-
pente saísse das últimas coloca-
ções para chegar à oitava posição 
da competição nacional.

Já o Marechal possui nove pon-
tos, três a menos que a Serpente 
e está 13º na tabela de pontuação. 

Edimar é o artilheiro do Cascavel 
na LNF com quatro gols. Pelo lado do 
Marechal quem mais vezes balançou 
a rede na competição nacional foi 
o ala Suelton, três vezes até agora.

Mas antes da competição do dia 20, o Cascavel Rugby Clube tem outro desafio neste 
fim de semana. É a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Rugby Sevens, que será 
disputada no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá. “A equipe vem treinando forte. 
Estamos focados e confiantes para mais uma etapa, na primeira fomos campões e agora o 
foco e brigar pelo topo de mais uma etapa”, disse o técnico Pedro Oliveira.

CASCAVEL RUGBY CLUBE

Paranaense de Rugby 7’S
receberá troféu, medalhas e vaga 
no Campeonato Brasileiro 2020, 
e a equipe terceira colocada fica 
com a vaga na Copa Sul deste 
ano em Florianópolis. 

Dias e horários 
dos jogos 

l 1ª Rodada - Dia 20/06 a partir das 14h30
l 2ª Rodada - Dia 21/06 a partir das 8h30
l 3ª Rodada - Dia 21/06 a partir das 14h30
l Quartas de final - Dia 22/06 a partir das 8h30
l Semifinal - Dia 22/06 a partir das 16h
l Final - Dia 23/06 a partir das 11h
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Seleção enfrenta a Bolívia 
Depois de 12 anos sem erguer a taça e sem 

Neymar, a Seleção Brasileira estreia hoje na 
Copa América em busca do título e das pazes 
com a torcida, desconfiada com o desempenho 
do time do técnico Tite. 

O meio-campista Arthur retornou às ativi-
dades após ter ficado fora dos últimos dois dias 
por conta de dores ocasionadas pela pancada 
que levou no amistoso contra Honduras no 
último domingo. O lateral Fagner se recuperou 
da lesão e está relacionado para o banco de 
reservas. A provável escalação é: Alisson, Daniel 
Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; 
Casemiro e Allan (Fernandinho); David Neres, 
Coutinho e Richarlison; Firmino. Técnico: Tite.

A seleção entra em campo de branco nesta 
sexta-feira. O time comandado pelo técnico Tite 
ostentará a camisa branca que homenageia os 100 
anos do primeiro título da Canarinho: o Sul-Ameri-
cano de 1919, nossa primeira Copa América.

A seleção feminina do Brasil fez 
um bom primeiro tempo e abriu 2 
a 0 no placar com direito a gol de 
Marta em pênalti e de Cristiane 
de cabeça. A capitã não voltou no 
segundo tempo e após um gol con-
tra, a seleção australiana venceu o 
segundo jogo da Copa do Mundo da 
França por 3 a 2. Com o resultado, 
a equipe de Vadão fica com três 
pontos, enquanto a Austrália tam-
bém chegou a essa pontuação. Na 
terceira e última rodada do Grupo 
C, a seleção brasileira enfrenta a 
Itália na terça-feira (18), às 16h (de 
Brasília), em Valenciennes.  

Brasil perde de virada

SEM MARTA no segundo tempo, Brasil foi presa fácil 

Confira a tabela completa da Copa América na página 16

Corte antes da estreia
A seleção boliviana teve uma semana irritadiça. Nos últimos trabalhos antes da 

estreia, a delegação passou por um problema com a estrutura encontrada e ainda 
sofreu com o corte de Rodrigo Ramallo, experiente atacante boliviano de 28 anos, 

diagnosticado na madrugada do dia 12 com uma lesão no tornozelo esquerdo.
Sem Ramallo, a equipe perde um nome com experiência em Eliminatórias e 

Copa América - o jogador do San José esteve no elenco na edição de 2016 - logo no 
primeiro grande desafio da chave, contra o Brasil. Como substituto, Eduardo 

Villegas optou pelo jovem Ramiro Vaca, de 19 anos e ainda pouco experi-
mentado no futebol de seleções. 

 AGÊNCIA BRASI

LIGA NACIONAL - 9ª RODADA
20:15 Sorocaba   x Assoeva 
20:15 Blumenau x Marreco 
20:15 Joinville x Foz Futsal 
20:15 Jaraguá x São José 
20:15 Corinthians x Intelli 
20:15 Carlos Barbosa x Minas 

MUNDIAL FEMININO 
10:00 Japão x Escócia 
13:00 Jamaica x Itália 
16:00 Inglaterra x Argentina 

BRASILEIRÃO SÉRIE C 
19:00 Juventude-RS x Volta Redonda 

COPA AMÉRICA
21:30 Brasil x Bolívia

JOGAM SEXTA

11:00 Pato Futsal x Campo Mourão 
     

11:00 Marechal  x Cascavel Futsal 
19:00 Joaçaba x Tubarão

JOGAM SÁBADO

JOGAM DOMINGO

GABRIEL 
Jesus é 
modelo da 
nova camisa 
branca

CBF
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Com 400 pessoas em cena, 
100 músicos e muita tecnologia, 
a cerimônia de abertura da Copa 
América vai mostrar o sonho de 
12 crianças, cada uma represen-
tando um dos países que partici-
parão da competição. 

Começa o show da Copa América
A cerimônia terá início às 21h10 

no Estádio do Morumbi. A previsão 
é de um show de tecnologia para 
encantar o público.

O Brasil entra em campo logo 
após para enfrentar a Bolívia (leia 
mais na página 15). 

Cinco cidades recebem os jogos: 
Belo Horizonte, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Salvador e São Paulo.

O atual campeão é o Chile. O 
Brasil venceu todas as Copas Amé-
ricas que foi sede e seu último 
título foi em 2007, na Argentina. 
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