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Um empresário de 83 anos foi brutalmente ferido durante um assalto na tarde de ontem em 
Cascavel. Ele foi esfaqueado e os socorristas tiveram dificuldade para estabilizá-lo antes de 

levá-lo ao HU. O ladrão ainda gritou pedindo socorro ao sair do bar.  

Laudo aponta contaminação do próximo manancial 

C
LA

U
D

IA
 N

E
IS

Idoso é esfaqueado no
próprio estabelecimento
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Por que o ex-presidente Lula é  
considerado “hóspede ilustre” na PF?
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Lula deveria ficar em cela prisional e não na Polícia Federal. 
Isso é uma vergonha e um desrespeito aos demais presos brasi-
leiros. O Brasil de direitos e deveres iguais é uma piada. Assim, 
deveria ser revogado o Art. 5º da Constituição Federal.

Nada justifica que Lula, um condenado pela Justiça, continue 
a cumprir pena na Polícia Federal, onde tem tratamento VIP com 
regalias inconstitucionais não extensivas aos demais presos, inclu-
sive se comunica com o mundo através da internet, emite opinião 
política e dá entrevista a jornais estrangeiros.

Por que o mesmo tratamento dado a Lula não é extensivo, por 
exemplo, a Fernandinho Beira-Mar, Marcola e outros transgresso-
res legais? Por quê? Todos os criminosos devem ser tratados da 
mesma forma. Onde está escrito ou explícito que um ex-presidente 
da República condenado tenha tratamento diferenciado?

Para os condenados mais humildes e sem influência política, 
a observação estrita da lei se faz necessária. Mas para um ex-pre-
sidente infrator e condenado, a mesma observação estrita da lei 
não é aplicada, por quê?

Onde está o nosso Judiciário - mormente a Suprema Corte - 
que aceita passivo tal imoralidade jurídica? Idem, idem o Ministério 
da Justiça? Idem, idem o Ministério Público?

Por que o Legislativo Federal, que deveria também fiscalizar 
a aplicação das leis por ele instituídas, permite que elementos 
condenados tenham tratamentos distintos dos demais brasileiros?

Lula, que se considerava um “preso político”, foi desmascarado 
pela 5ª Turma do STJ, que reconheceu por unanimidade a sua 
condenação ao reduzir sua pena para 8 anos e 10 meses de cadeia.

Agora são oito magistrados de três instâncias com o mesmo 
veredicto, que aniquilaram a fantasia de que o ex-presidente é 
vítima de perseguição política. Dessa forma, por que Lula continua 
sendo considerado um “hóspede ilustre” na Polícia Federal e não 
é transferido para prisão comum?  

 “Havia um mecanismo de recursos processuais tão 
generoso que quem lograsse manipular esse sistema 
nunca era punido. Um sistema processual absurda-
mente desigual. Geralmente, quem tinha condições 

de manipular o sistema eram pessoas com amplos recursos 
financeiros para contratar excelentes advogados com alguma 

influência perante as cortes de Justiça”.

Com 22 anos 
de experiência 
na magistra-
tura federal, 
o ministro da 

Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, 
disse que as falhas do 

sistema processual 
penal permitiam a réus 

influentes contratar 
advogados que con-
seguiam retardar ao 

máximo sua condena-
ção definitiva. 

Júlio César Cardoso é servidor federal aposentado 
 Balneário Camboriú (SC)
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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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    AMANHÃ
20h SJ dos Pinhais x Cascavel

       HOJE
20h30 Umuarama x Campo Mourão
20h30 Matelândia x Foz Cataratas

           AMANHÃ
20h30 Palmas x Marreco

       SEXTA-FEIRA
20h30 São Lucas x Ampére

 SÁBADO
20h30 Toledo x Dois Vizinhos

  SEGUNDA-FEIRA
19h30 Marechal x Cascavel

    QUARTA-FEIRA (22)
20h SJ dos Pinhais x Pato 

7ª RODADA (atrasada)

9ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel 21 7 7 0 0 29 6 23
2º Pato Futsal 21 9 7 0 2 29 14 15
3º Campo Mourão 18 8 6 0 2 35 18 17
4º Foz Cataratas 17 8 5 2 1 29 15 14
5º Marechal 17 9 5 2 2 29 17 12
6º Marreco 16 8 5 1 3 29 21 8
7º Dois Vizinhos 13 8 4 1 3 22 19 3
8º Umuarama 11 8 3 2 3 22 22 0
9º SJ dos Pinhas 5 7 1 2 4 23 34 -11
10º Matelândia 5 8 1 2 5 20 35 -15
11º Palmas 5 8 1 2 5 16 29 -13
12º São Lucas 4 8 1 1 6 18 43 -25
13º Ampére 3 8 0 3 5 11 28 -17
14º Toledo 2 8 0 2 6 14 25 -11 

FUTSAL SÉRIE OURO 

Líder invicto da Série Ouro do Para-
naense de Futsal com 100% de apro-
veitamento, o Cascavel Futsal a cada 
compromisso pela competição tem 
aumentado o grau de dificuldade para 
se manter assim. O próximo desa-
fio será amanhã, em São José dos 
Pinhais, contra o time da casa, às 20h, 
em partida atrasada da 7ª rodada.

O duelo abrirá uma sequência 
de três jogos seguidos como visi-
tante para o time cascavelense, que 
busca mais três pontos diante de um 

Cascavel Futsal fora de casa
adversário que frequenta posição 
intermediária na tabela antes enfren-
tar dois confrontos diretos na parte 
de cima da tabela de classificação.

Na próxima segunda-feira (20) a 
Serpente irá a Marechal Cândido Ron-
don e na semana seguinte, na terça-
-feira (28), jogará na tríplice fronteira 
contra o Foz Cataratas, ambos pelo 
Estadual. Depois, no dia 6 de junho, o 
compromisso será em Ampére.

Com essa sequência de jogos 
fora de casa, o Cascavel Futsal só 

Liga Nacional
Pela Liga Nacional o próximo compro-
misso do Cascavel Futsal também será 
fora de casa, em Joinville (SC), sexta-
-feira (17), pela 5ª rodada. Assim, o 

Tricolor só atuará novamente diante de 
sua torcida no dia 25 (sábado), contra 
o Blumenau, pela 6ª rodada da Liga.

Dia do Desafio
Tradicional evento realizado anual-
mente em todo o mundo na últi ma 
quarta-feira do mês de maio, há 25 
anos, o Dia do Desafi o 2019 será 
lançado em Cascavel nesta terça-
-feira, na unidade local do Sesc 
(Serviço Social do Comércio). Estarão 
presentes na ocasião, a parti r das 
8h, representantes dos municípios 
de abrangência do Sesc Cascavel 
e autoridades locais. No encontro 
serão repassadas informações sobre 
o evento deste ano e conscienti zar os 
presentes sobre a importância e res-
ponsabilidade do incenti vo à práti ca 
de ati vidade fí sica.

Handebol
A Liga de Handebol do Paraná divul-
gou a tabela detalhada da 2ª etapa 
da Chave Ouro do Campeonato Para-
naense adulto da modalidade, que 
será realizada na próxima semana 
em Campo Mourão. Cascavel lidera 
o Estadual tanto no naipe feminino 
quanto no masculino. Dentre os 
homens, o ACH/Lanali/O2 Saúde 
terá pela frente seu principal desafi o 
até aqui na temporada, o duelo com 
o Londrina, atual vice-campeão e 
segundo colocado da classifi cação, 
e único representante do Estado na 
Liga Nacional. Antes, enfrentará o 
ti me da Escola Paranaense de Hande-
bol/Curiti ba, antepenúlti mo colo-
cado. Já as meninas do FAG/Beasrkim 
Crossfi t enfrentarão os ti mes de 
Toledo e Matelândia.

 Fluminense 0x1 Botafogo
 Corinthians 0x0 Grêmio
 Goiás 2x1 Ceará
 Flamengo 2x1 Chapecoense
 Atlético-MG 0x2 Palmeiras
 Internacional 3x1 Cruzeiro
 Santos 3x0 Vasco
 Athletico 1x0 Bahia
 Avaí 0x0 CSA
 Fortaleza 0x1 São Paulo

    SÁBADO
16h Fluminense x Cruzeiro
19h Atlético-MG x Flamengo
19h Palmeiras x Santos

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

4ª RODADA

5ª RODADA

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

SÉRIE A

voltará a atuar no Ginásio da Neva 
pela Série Ouro daqui a um mês, 
no dia 12 de junho, contra o Pato, 
outro rival direto na classificação.

Para o jogo desta quarta, o técnico 
Cassiano Klein, poderá ter novidades 
na equipe, com o retorno do camisa 
9 Diego e do ala Éder, ausentes na 
goleada por 5 a 1 sobre o Matelândia, 
no fim de semana. O elenco cascave-
lense ainda treina em casa nesta ter-
ça-feira antes de embarcar para jogar 
amanhã em São José dos Pinhais. 
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 Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Imunidade tributária
Uma alteração no Código Tributário será proposta em breve 

pelo Executi vo municipal e prevê imunidade tributária a 
setores específi cos, como já estabelece a Consti tuição Federal. 

É vedado ao Município insti tuir impostos sobre patrimônio, 
renda ou serviços de parti dos políti cos, fundações, enti dades 

sindicais dos trabalhadores, insti tuições de educação e de 
assistência social que não possuam fi ns lucrati vos. Hoje a 
Secretaria de Finanças leva muito tempo para analisar os 

requerimentos feitos anualmente e por isso o processo deveria 
ser mais ágil. Ontem, Renato Segalla, secretário de Finanças, 

foi à Câmara esclarecer as dúvidas. Há cerca de 300 enti dades 
em Cascavel benefi ciadas.

Racha
Os integrantes do parti do Avante decidiram deixar a base 
dos parti dos que apoiaram em 2016 a eleição do prefeito 
Leonaldo Paranhos. Argumento: dissonância daquilo que 

foi proposto em campanha eleitoral em relação à realidade 
da gestão, bem como a exclusão do parti do do círculo de 

decisões do Executi vo municipal. 

Esclarecido
É visível nas últi mas sessões 
como a oposição tem 
ganhado força. As votações 
têm sido cada vez mais 
apertadas - mesmo assim, 
as propostas do Executi vo 
municipal são aprovadas, 
mas não deixam de ter o 
desgaste das críti cas na 
tribuna. Ontem, durante 
reunião interna, o líder do 
Governo na Câmara, Rômulo 
Quinti no (PSC), fez questão 
de ressaltar a ausência de 
parlamentares no debate 
sobre a alteração do Código 
Tributário: “Não venham 
falar depois que não houve 
discussão antecipada”.

Diárias necessárias
O vereador Rafael 
Brugnerott o (PSB) rebateu 
ontem críti cas sobre o 
uso de diárias em viagens 
pela Câmara e defendeu 
que vai requerer o direito 
sempre quando se deslocar 
a Curiti ba ou a Brasília a 
trabalho. “Quando viajar 
pelo mandato, com moti vos 
em prol da comunidade, 
é certo usar a diária. É um 

tempo dedicado ao trabalho. 
Se viajar a passeio, vou com 
recursos próprios”.

Alerta Jangadinha
E os moradores que esperam 
há 22 anos uma solução 
sobre a posse de imóvel em 
Jangadinha estão acuados. 
Ontem, Brugnerott o chamou 
a atenção dos parlamentares 
para que algo seja feito: 
“Eles estão prestes a serem 
despejados pela polícia. Será 
um problema social sério. 
São famílias assentadas, 
não invasoras. O Incra 
está brincando com a vida 
dessas pessoas”. A Casa 
Civil do Estado até havia se 
manifestado em defesa dos 
moradores, mas parece que a 
reintegração será cumprida.

Viajando
O vereador Fernando Hallberg 
(PPL) não esteve ontem na 
sessão e já justi fi cou ausência 
para hoje também. Parti cipou 
de um congresso na Escola 
da Magistratura na Capital do 
Estado e ainda estará reunido 
com técnicos do Tribunal de 
Contas do Estado.

Futura rede de captação
de água está contaminada 

Com um custo esti-
mado em R$ 40 milhões, 
a nova rede de captação 
de água tornará o Rio São 
José o principal manancial 
de abastecimento público 
em Cascavel. Devido ao 
recente surto de diarreia 
supostamente provocado 
pela água contaminada, 
o vereador Celso Dal 
Molin (PR) segue investi-
gando e agora chegou à 
futura fonte de água dos 
cascavelenses.

A nova subestação fica 
a 15 quilômetros da atual, 
esta última que capta água 
dos Rios Cascavel e Sal-
tinho, responsáveis por 
60% da água canalizada 
até as moradias hoje 
(45 milhões litros/dia). 
O consumo é de 75 
milhões de litros/dia. 

Com a captação pelo 
Rio São José, o abasteci-
mento será de 65 milhões 
de litros/dia.

Dal Molin verificou que 
o manancial apresenta 
riscos graves e busca 
dados e confirmações 
de que a obra milionária 
não será edificada em 
vão devido aos níveis de 
contaminação do Rio São 
José. “Pude ver resíduos, 
espuma branca na água, 
onde a qualidade já se 
apresenta imprópria para 
o consumo humano. Será 
que precisamos desse 
custo alto para abaste-
cer Cascavel? Não tem 
outra saída? Precisamos 
de água, mas devemos 

Caução nas obras
Por unanimidade, os vereadores aprovaram ontem o projeto 
sobre a exigência de garanti a por parte de vencedoras de 
licitações de obras e serviços. Com a lei, as empresas terão de 
garanti r o cumprimento dos certames e, para isso, reservar 
caução em dinheiro ou em tí tulos da dívida pública, seguro-
-garanti a ou fi ança bancária. A lei entra em vigor em novem-
bro, caso sancionada pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).

debater todos esses riscos 
antes de realizar a obra”.

O parlamentar consta-
tou que em dias chuvo-
sos a terra das lavouras 
escorre até o leito do rio 
e leva o veneno aplicado 
nas plantações e fezes de 
animais. Um laudo apre-
sentado a Dal Molin pelo 
Instituto Águas Paraná 
constatou que há influên-
cia de detritos animais 
na água. “Onde será ins-
talada a captação, no Rio 
São José, o laudo mostra 
a influência de contamina-
ção e os resíduos chegam 
até as nascentes. Isso 
está tirando meu sono, 
pois trará problemas para 
Cascavel. Teremos proble-
mas com a água”.

Dal Molin pretende 
realizar agora audiên-
cias públ icas, convo-
cando autoridades do 
Município e do Estado.

A obra para captação 
de água do Rio São José 
está praticamente parada, 
embora a licitação tenha 
ocorrido quatro anos atrás. 
Uma discussão na Justiça 
sobre a posse dos imóveis 
a serem indenizados barra 
a continuidade do trabalho. 

O parlamentar busca 
dados sobre os custos 
dessas indenizações.

A expectativa é de 
que hoje, durante a ses-
são, ele apresente o 
montante a ser pago em 
ações de indenização. 
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A 14 dias úteis do fim da Campa-
nha Nacional de Vacinação contra a 
Influenza, o Município de Cascavel 
ultrapassou a meta mínima de cober-
tura vacinal exigida pelo Ministério 
da Saúde, tornando-se o primeiro do 
Paraná entre as cidades com mais 
de 100 mil habitantes a vacinar pelo 
menos 90% do público-alvo da cam-
panha. Com 86.463 doses aplica-
das, Cascavel já está com 90,18% 
das pessoas que per tencem aos 
grupos prioritários imunizadas.

Boletim semanal divulgado pelo 
PMI (Programa Municipal de Imuniza-
ção), com base em relatório gerado 
pelo SIPNI, revela que a Secreta-
ria de Saúde de Cascavel vacinou 
29.963 idosos (114,06% da meta); 

Contra a Gripe: Cascavel 
supera meta de vacinação 

4.027 professores (95,16% da 
meta); 18.661 crianças (81,87% da 
meta); 2.490 gestantes (70,56% da 
meta); 454 puérperas (78,28% da 
meta) e 11.357 trabalhadores da 
saúde (76,45% da meta). Ao todo, 
o Município tem meta de vacinar 
95.878 pessoas.

Como a campanha nacional só 

encerra no dia 31 de maio, a Secre-
taria Municipal de Saúde segue vaci-
nando as pessoas que pertencem 
aos grupos prioritários.

De acordo com a coordenadora 
do PMI, Cristina Carnaval, quem 
tem direito à dose deve procurar a 
vacina em uma unidade de saúde, 
de segunda a sexta-feira. 

www.detran.pr.gov.br

Quando você não 
olha para as leis de 
trânsito, você dirige 
às cegas.
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Idoso é esfaqueado 
durante assalto

Elísio Ferreira Machado, 83 
anos, ficou em estado grave ao ser 
esfaqueado durante assalto a um bar 
na Rua Bolívia, Bairro Pacaembu, em 
Cascavel. De acordo com informações 
de vizinhos, o idoso é proprietário do 
estabelecimento. O assaltante teria 
entre 20 e 30 anos, fugiu de bici-
cleta e ainda chamou socorro. “Ele 
saiu do bar gritando ‘moça, socorre 
ali dentro, socorre’, e quando cheguei 
o vizinho estava caído no chão”, 
conta a vizinha, que pediu para não 
ser identificada. 

A princípio, só dinheiro foi rou-
bado do local e não se sabe se 
o idoso reagiu ao assalto. O valor 
não foi divulgado.

Elísio teve ferimentos graves no 
rosto, no pescoço e no tórax e a sus-
peita é de que tenham sido vários gol-
pes. Ele foi encaminhado em estado 
grave ao HU (Hospital Universitário) de 

Cascavel, com risco de morrer. 
Informações sobre o autor do crime 

podem ser repassadas de forma anô-
nima pelos telefones 190 e 197.  

O paratleta Ronaldo de Souza, 29 
anos, pede ajuda para identificar o 
motorista que o atropelou na últi ma 
quarta-feira (8) na esquina das Ruas 
Rio de Janeiro e Marechal Deodoro, no 
Centro de Cascavel. 

Ele ficou internado por conta da 
gravidade dos ferimentos e só ontem 
conseguiu registrar boleti m de ocorrên-
cia. “Ele bateu na minha bike [bicicleta 
adaptada] e me arrastou, mesmo eu gri-
tando pra parar. Aí quando achei que 
ele ia parar, engatou marcha ré e me 
arrastou de novo. Nisso veio gente me 
ajudar... Aí ele desceu do carro, ti rou a 
bike, ti rou o carro de perto de onde eu 
estava, olhou se ti nha estragado alguma 
coisa no carro e foi embora. Eu fi quei ali 
deitado”, relata Ronaldo. 

Ronaldo acredita que não há conserto 
para sua bike e uma nova custa entre R$ 
8 mil e R$ 10 mil, pois ela é feita sob 
medida para o atleta. Sem ela, Ronaldo 
não pode parti cipar de provas de veloci-
dade. A bicicleta era o meio de transporte 
para Ronaldo ir à faculdade e aos treinos. 

POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular e 
veja o acidente 
registrado por 
câmeras de 
segurança 

Paratleta busca atropelador

 Reportagem: Cláudia Neis

POSICIONE 
o leitor de QR 
Code do seu 
celular e veja o 
atendimento à 
vítima

Agora, ele deve voltar à cadeira de rodas 
tradicional, que é mais pesada e requer 
maior esforço para locomoção. 

Além disso, os ferimentos manterão 
Ronaldo longe das quadras por algum 
tempo. Ele faz parte da equipe de paratle-
tas que representa Cascavel em competi -
ções de handebol sobre cadeira de rodas.

Ronaldo pede ajuda para identi fi car 
o motorista e espera que ele ajude a 
custear os prejuízos que o acidente cau-
sou. Informações podem ser repassadas 
pelos telefones 197 e (45) 99956-5307. 

A Polícia Civil abrirá inquérito para apurar 
o caso. O motorista pode responder por fuga 
do local de acidente e lesão corporal. 
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Seu entusiasmo de hoje vai deixá-lo nervoso e 
um pouco delicado. As coisas vão fi car tensas 
e isso vai gastar suas energias - esteja em 
contato com a água para afastar o estresse.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo 
a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente a 
necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os 
seus instintos mais profundos e ter um descanso sem 
se sentir culpado - você não tem razão para isso.

Você está encontrando dificuldades para 
acompanhar o ritmo. Permita-se mais liber-
dade. Os prazeres da vida recarregam suas 
baterias emocionais e tudo sairá bem, desde 
que você não se deixe esgotar fi sicamente.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações 
estão em sintonia com o seu ego básico e isso 
o torna dinâmico hoje. Você está inundado com 
uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
infl uência sobre os outros, mas não abuse.

Tenha cuidado para não parecer mais frio do 
que você realmente é. Você precisa de movi-
mento, mas evite movimentos muito bruscos, 
especialmente no manuseio de máquinas 
elétricas.

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

Você não tem tempo para fi car para trás, você 
precisa agir rapidamente! Afaste-se de corren-
tes de ar e variações de temperatura. Você 
precisa dormir para recarregar suas baterias.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confi ança. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a 
refl exão e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

Você corre o risco de se perder muito profunda-
mente em seus pensamentos e de se distrair. 
Não exagere! Você realmente quer agir, mas 
o seu corpo vai precisar de descanso - lem-
bre-se disso.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo 
a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente a 
necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os 
seus instintos mais profundos e ter um descanso sem 
se sentir culpado - você não tem razão para isso.

Alguns conselhos de fora vão tranquilizá-lo sobre 
profundas convicções que você tem. Tudo o que 
resta é agir de acordo com esses conselhos. Você 
está em boa forma, mantenha o esforço que tem 
feito com os alimentos e tudo vai fi car bem.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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DIOREUPA

CAOSRISCAR
SSAIOTET

DCCMETI
HAVANARAD

PARRUBEOLA
VULGARSIR
EROAÇOBI
SUBSTANCIA

2/on. 3/ego — out. 4/leve. 5/torta. 10/libertário.

Afaste-se de projetos que são duvidosos ou 
arriscados. Não perca de vista os seus objetivos 
e você estará indo na direção certa. O cansaço 
das preocupações diárias pesa muito sobre você 
e este é o momento para praticar um esporte.  
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 20 de janeiro de 1933
 8 de maio de 2019 

Sebastião Roberto de Meira
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Uma vida de dedicação e amor
“Uma pessoa sempre feliz e 

sorridente”. Assim era Sebastião 
Rober to de Meira aos olhos da 
neta Larissa Aparecida de Meira. 
Sebastião nasceu em Santa Maria 
do Suaçuí (MG), mas deixou a 
cidade natal em busca de trabalho. 

Dedicação ao trabalho
Sebasti ão Roberto de Meira se 

dedicou a vida toda ao trabalho na 
plantação de algodão e ao trabalho 
de voluntariado na igreja. Sua últi ma 
paróquia foi a Santo Inácio de Loyola, 
no Bairro Brasmadeira. Já aos 70 anos 

de idade, Sebasti ão fazia questão de 
colaborar com as construções na igreja, 

porém um dia ele sofreu uma queda 
arrumando o telhado da paróquia e 
precisou se aposentar dos serviços. 

 Sebasti ão Roberto de Meira foi 
internado no dia 1º de maio e 
uma semana depois faleceu, aos 
86 anos, por falência múlti pla nos 
órgãos. Ele deixou os fi lhos Nilce 
Soares de Meira Roque, Gezo 
Soares de Meira, Maria Aparecida 
de Meira, Genti l Soares de Meira, 
Odair José de Meira e Pedro de 
Meira, 18 netos e dois bisnetos. 
Agora descansa ao lado do seu 
grande amor, Geralda Soares.

Muito amor 
pela família
Além do trabalho, a dedicação de 
Sebasti ão Roberto de Meira era 
com sua família. “Ele sempre foi 
muito respeitoso com os fi lhos e 
com os netos e fazia questão de 
que todos esti vessem reunidos em 
datas especiais, como a Páscoa e o 
Natal”, conta a neta Larissa. 
Quando Sebasti ão perdeu a esposa, 
há quatro anos, os fi lhos retribuíram 
os cuidados e os carinhos dados pelo 
pai durante a vida: “Todo o mundo 
sempre revezava para cuidar dele 
e garanti r um ambiente de muito 
amor”, conta Larissa. A FAMÍLIA reunida ao lado de Sebastião e Geralda

Acompanhado da esposa, Geralda 
Soares de Meira - já falecida - e dos 
quatro filhos, Sebastião encontrou 
emprego no Paraguai, onde viveram 
por anos. Ele e a esposa tiveram 
dois filhos nascidos no país vizi-
nho. Ainda em busca de uma vida 
melhor, em 1991 a família veio 
para Cascavel e aqui encontrou 
seu novo lar.

Eles chegaram a morar no Bairro 
Brasmadeira, mas foi no bairro 
vizinho - Melissa - que Sebastião 
encontrou estabilidade para viver 
o restante da vida.

SEBASTIÃO com o filho Gentil

MEIRA ao lado do filho Pedro e dos netos Márcio 
José de Campos e Reginaldo Soares Campos



CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Meire mostra para Dinho um urso que ela 

instalou uma câmera para espiar o aparta-
mento dos irmãos Vaz. Mateus e Dóris levam 
Omar para conhecer o Vilarejo dos Sonhos. 
Safi ra diz para a modelo Gislene (Dani Gon-
dim), que está fazendo fotos para o catálogo da 
On-Enterprise, para ela ser “solicita” com Otávio 
para ser a modelo fi xa da marca. Joaquim diz 
para Manuela fi car calma, pois sempre estará 
ao seu lado. Flavia conta para Helena que está 
apaixonada pelo pastor Augusto. 

JEZABEL 
Acabe questiona Hannibal sobre a fuga de 

Eliseu. Hannibal acusa Barzilai de ter ido ao seu 
aposento para despistar a fuga. Jezabel acusa 
Hannibal de ser o responsável pela fuga de Eliseu 
e Hannibal diz que irá recapturá-lo. Temima pede 
a Baltazar que solte Levi e diz que ele não é um 
traidor. Aisha pede a Acabe que a deixe ajudar o seu 
povo que está sofrendo com fome e sede.  

MALHAÇÃO
Em “Malhação”, Marco garante a Rita que 

cabo Góes não consegue vê-la. Carla discute 
com Marco. Filipe afi rma a Martinha que não 
quer ir para a Inglaterra com ela. Beto se frustra 
quando Meg pergunta sobre Guga. Todos se 
preocupam ao saber que o cabo Góes respon-
derá ao processo em liberdade. Martinha pensa 
em armar para que Filipe brigue com sua família. 
Lígia se prepara para viajar para um congresso. 
Cléber e Tato o provocam Thiago por causa de 
Jaqueline. Neide aconselha Carla a diminuir a 
pressão sobre Raíssa. Rita começa em seu novo 
emprego. Carla fala mal do desejo de Nanda de 
ser artista, e Raíssa se incomoda. Max e Regina 
aconselham Guga. 

 ÓRFÃOS DA TERRA 
Dalila orienta Paul a viajar para o Brasil. Laila 

se preocupa com a desarmonia entre Elias e Mis-
sade. Bruno retorna da Europa e afi rma a Laila 
que ainda a ama. Miguel promove Jamil. Teresa, 
Padre Zoran e todos no centro de refugiados 
comemoram a volta de Bruno. Dalila repassa seu 
plano com Paul, e o instrui a se aproximar de 
Camila. Helena se muda para São Paulo. Elias 
confessa a Caetano sua paixão por Helena. Ben-
jamin confronta Aline e afi rma que ele e Arturzi-
nho se mudarão para a casa de Rania. Faruq 
lamenta sua situação de trabalho com Letícia. 
Almeidinha pede para ter um fi lho com Zuleika. 
Rania conversa com Aline. 

VERÃO 90
Jerônimo continua superfaturando as 

compras da PopTV com Avelar. La Donna e 
Ticiano dormem juntos e chamam a imprensa 
para anunciar o namoro. João conta a Manu 
que ele e Diego desconfi am de que Jerônimo 
está roubando a PopTV. Larissa conta a 
Dandara que Quinzinho vetou a participação 
dela no show de La Donna. Janaína recebe 
proposta para comercializar o bombom, mas 
recusa a oferta. Dandara e Quinzinho discu-
tem. Candé e Larissa descobrem que Alaor foi 
demitido por desvio de dinheiro da empresa da 
família. Álamo procura Madá e se declara. Manu 
copia um arquivo no computador de Jerônimo.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Olavo exige que Sampaio não se envolva 

com Laura. Murilo vê Feijão entrar no carro 

N  o  velas
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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
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Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a
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saber por Jerônimo que ela trabalhará na
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fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
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O sétimo guardião
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discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
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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
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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
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nhy, mas que já que está ali eles poderiam
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resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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CASCAVEL, 14 DE MAIO DE 2019

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

de Júnior e conta para Gabriel. Valentina vai 
com Murilo e Gabriel investigar a gruta. Lou-
ise combina com Laura de roubar as joias de 
Valentina e se mudar para o sobrado. Rivalda 
manipula Nicolau para aceitar o seu emprego 
com Olavo. Valentina, Gabriel e Murilo seguem 
por túneis diferentes na gruta. Olavo avisa a 
Eurico que invadirá o casarão. Guilherme pro-
cura Mirtes. Luz confi rma o sítio arqueológico 
e constata que a entrada do local foi encoberta.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
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 17º Fórum na quarta-feira
Na quarta-feira, dia 15 de maio, a Secretaria de Assistência Social realiza a 17ª 
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da Unipar.  O Fórum contará com a palestra da delegada de Polícia Federal Paula 
Mary, que atua no combate à pornografi a infanti l e aos crimes de ódio na internet. 

Ela falará sobre “Violência sexual contra crianças e adolescentes”.
Paula é chefe da Delegacia de Defesa Insti tucional do Rio de Janeiro; pesquisa-
dora do Grupo de Criminalidade Organizada Cibernéti ca da Polícia Federal; cer-
ti fi cada no “Child Interview Investi gati ve Techniques Course” (Curso de Técnicas 
de Entrevistas com Crianças), promovido pela Royal Canadian Mounted Police, 

em parceria com a Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra-Rio de Janeiro; 
coordenou as Operações Darknet II, Glasnost II, Cabrera, Trojan (em parceria 

com o FBI), Underground II e Protetor, dentre outras, no âmbito da Superinten-
dência de Polícia Federal no Estado do RJ. A palestrante é coautora dos livros: 
“Pedofi lia: Repressão aos Crimes de Violência Sexual contra Crianças e Adoles-
centes” e “Pedofi lia entre o Clero Católico na visão de Especialistas. Foi escrivã 

da Polícia Federal e Policial Civil do RJ. Engenheira Eletrônica (UFRJ). 

Semana Municipal foca
a prevenção em Cascavel
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cavel, Bárbara Strapasson, enfati-
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dentro das famílias. “Acredito no 

trabalho formiguinha, por isso esta-
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Serviços
Segundo o secretário de Assistência 

Social, Hudson Moreschi Júnior, a 
semana foi implantada por meio de lei 
municipal justamente com o foco pre-
venti vo e refl exivo, ampliando a ênfase 
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SECOM

melhor. Parece demagogia, mas 
quando se trata de criança e 
de adolescente, só mesmo por 
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se muda a realidade”.
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CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Meire mostra para Dinho um urso que ela 

instalou uma câmera para espiar o aparta-
mento dos irmãos Vaz. Mateus e Dóris levam 
Omar para conhecer o Vilarejo dos Sonhos. 
Safi ra diz para a modelo Gislene (Dani Gon-
dim), que está fazendo fotos para o catálogo da 
On-Enterprise, para ela ser “solicita” com Otávio 
para ser a modelo fi xa da marca. Joaquim diz 
para Manuela fi car calma, pois sempre estará 
ao seu lado. Flavia conta para Helena que está 
apaixonada pelo pastor Augusto. 

JEZABEL 
Acabe questiona Hannibal sobre a fuga de 

Eliseu. Hannibal acusa Barzilai de ter ido ao seu 
aposento para despistar a fuga. Jezabel acusa 
Hannibal de ser o responsável pela fuga de Eliseu 
e Hannibal diz que irá recapturá-lo. Temima pede 
a Baltazar que solte Levi e diz que ele não é um 
traidor. Aisha pede a Acabe que a deixe ajudar o seu 
povo que está sofrendo com fome e sede.  

MALHAÇÃO
Em “Malhação”, Marco garante a Rita que 

cabo Góes não consegue vê-la. Carla discute 
com Marco. Filipe afi rma a Martinha que não 
quer ir para a Inglaterra com ela. Beto se frustra 
quando Meg pergunta sobre Guga. Todos se 
preocupam ao saber que o cabo Góes respon-
derá ao processo em liberdade. Martinha pensa 
em armar para que Filipe brigue com sua família. 
Lígia se prepara para viajar para um congresso. 
Cléber e Tato o provocam Thiago por causa de 
Jaqueline. Neide aconselha Carla a diminuir a 
pressão sobre Raíssa. Rita começa em seu novo 
emprego. Carla fala mal do desejo de Nanda de 
ser artista, e Raíssa se incomoda. Max e Regina 
aconselham Guga. 

 ÓRFÃOS DA TERRA 
Dalila orienta Paul a viajar para o Brasil. Laila 

se preocupa com a desarmonia entre Elias e Mis-
sade. Bruno retorna da Europa e afi rma a Laila 
que ainda a ama. Miguel promove Jamil. Teresa, 
Padre Zoran e todos no centro de refugiados 
comemoram a volta de Bruno. Dalila repassa seu 
plano com Paul, e o instrui a se aproximar de 
Camila. Helena se muda para São Paulo. Elias 
confessa a Caetano sua paixão por Helena. Ben-
jamin confronta Aline e afi rma que ele e Arturzi-
nho se mudarão para a casa de Rania. Faruq 
lamenta sua situação de trabalho com Letícia. 
Almeidinha pede para ter um fi lho com Zuleika. 
Rania conversa com Aline. 

VERÃO 90
Jerônimo continua superfaturando as 

compras da PopTV com Avelar. La Donna e 
Ticiano dormem juntos e chamam a imprensa 
para anunciar o namoro. João conta a Manu 
que ele e Diego desconfi am de que Jerônimo 
está roubando a PopTV. Larissa conta a 
Dandara que Quinzinho vetou a participação 
dela no show de La Donna. Janaína recebe 
proposta para comercializar o bombom, mas 
recusa a oferta. Dandara e Quinzinho discu-
tem. Candé e Larissa descobrem que Alaor foi 
demitido por desvio de dinheiro da empresa da 
família. Álamo procura Madá e se declara. Manu 
copia um arquivo no computador de Jerônimo.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Olavo exige que Sampaio não se envolva 

com Laura. Murilo vê Feijão entrar no carro 
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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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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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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
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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
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O sétimo guardião
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seu site de notícias ofensivas. Geandro
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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.
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CASCAVEL, 14 DE MAIO DE 2019

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

de Júnior e conta para Gabriel. Valentina vai 
com Murilo e Gabriel investigar a gruta. Lou-
ise combina com Laura de roubar as joias de 
Valentina e se mudar para o sobrado. Rivalda 
manipula Nicolau para aceitar o seu emprego 
com Olavo. Valentina, Gabriel e Murilo seguem 
por túneis diferentes na gruta. Olavo avisa a 
Eurico que invadirá o casarão. Guilherme pro-
cura Mirtes. Luz confi rma o sítio arqueológico 
e constata que a entrada do local foi encoberta.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Ruth diz à Luca que ele não será expulso, 

mas lhe dá uma bronca por conta da situação. 
Os alunos fi cam revoltados com a nova deci-
são da diretoria, d proibir o uso de celulares na 
escola. Filipa confessa para Ruth que ela espa-
lhou o vídeo na internet. A diretora a pune. Mirela 
fi ca sabendo que Luca vai fi car na escola e corre 
para o abraçar. Ele a rejeita. Filipa descobre que 
a seleção para o concurso de beleza será bem 
na semana em que ela será suspensa da escola. 
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 17º Fórum na quarta-feira
Na quarta-feira, dia 15 de maio, a Secretaria de Assistência Social realiza a 17ª 

edição do Fórum Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes. O evento será realizado das 13h30 às 17h30, no Auditório 

da Unipar.  O Fórum contará com a palestra da delegada de Polícia Federal Paula 
Mary, que atua no combate à pornografi a infanti l e aos crimes de ódio na internet. 

Ela falará sobre “Violência sexual contra crianças e adolescentes”.
Paula é chefe da Delegacia de Defesa Insti tucional do Rio de Janeiro; pesquisa-
dora do Grupo de Criminalidade Organizada Cibernéti ca da Polícia Federal; cer-
ti fi cada no “Child Interview Investi gati ve Techniques Course” (Curso de Técnicas 
de Entrevistas com Crianças), promovido pela Royal Canadian Mounted Police, 

em parceria com a Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra-Rio de Janeiro; 
coordenou as Operações Darknet II, Glasnost II, Cabrera, Trojan (em parceria 

com o FBI), Underground II e Protetor, dentre outras, no âmbito da Superinten-
dência de Polícia Federal no Estado do RJ. A palestrante é coautora dos livros: 
“Pedofi lia: Repressão aos Crimes de Violência Sexual contra Crianças e Adoles-
centes” e “Pedofi lia entre o Clero Católico na visão de Especialistas. Foi escrivã 

da Polícia Federal e Policial Civil do RJ. Engenheira Eletrônica (UFRJ). 

Semana Municipal foca
a prevenção em Cascavel

“Quando o Núcleo atua, é por-
que falhamos; quando temos de 
atuar, é porque já aconteceu. É por 
isso que defendo o trabalho pre-
ventivo, e é por isso que estamos 
aqui, porque acreditamos nisso”. 
Com essas palavras, a delegada-
-chefe do Nucria (Núcleo de Prote-
ção à Criança e ao Adolescente) e 
da Delegacia da Mulher em Cas-
cavel, Bárbara Strapasson, enfati-
zou a importância da 7ª Semana 
Municipal de Enfrentamento ao 
Abuso e à Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, aberta no 
início da tarde de ontem (13) em 
alusão ao Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adoles-
centes (18 de maio - instituído 
pela Lei Federal 9.970/2000). 

Bárbara enfatizou a parceria 
imprescindível do Município com 
órgãos de segurança no apoio às 
vítimas desses crimes, cujos maio-
res índices ocorrem principalmente 
dentro das famílias. “Acredito no 

trabalho formiguinha, por isso esta-
mos todos aqui, ouvindo, com-
preendendo, para levar mais 
conhecimento para o nosso tra-
balho e tentar fazer um mundo 

Serviços
Segundo o secretário de Assistência 

Social, Hudson Moreschi Júnior, a 
semana foi implantada por meio de lei 
municipal justamente com o foco pre-
venti vo e refl exivo, ampliando a ênfase 
dos serviços, que têm atuação de pro-

fi ssionais engajados no combate a esses 
crimes, “para que possamos aperfeiçoar 

cada vez mais a atuação na ponta de 
todos os nossos serviços, desde saúde, 

educação e assistência social”. 
“Muitas vezes, quando identi fi cado 

pelos serviços, a criança ou o adoles-
cente já é víti ma, contudo, é importante 

estar sempre atentos à temáti ca, de 
forma a ampliar a prevenção para se 

evitar novos casos”, acrescenta.

SECOM

melhor. Parece demagogia, mas 
quando se trata de criança e 
de adolescente, só mesmo por 
meio do trabalho preventivo que 
se muda a realidade”.
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Seu entusiasmo de hoje vai deixá-lo nervoso e 
um pouco delicado. As coisas vão fi car tensas 
e isso vai gastar suas energias - esteja em 
contato com a água para afastar o estresse.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo 
a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente a 
necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os 
seus instintos mais profundos e ter um descanso sem 
se sentir culpado - você não tem razão para isso.

Você está encontrando dificuldades para 
acompanhar o ritmo. Permita-se mais liber-
dade. Os prazeres da vida recarregam suas 
baterias emocionais e tudo sairá bem, desde 
que você não se deixe esgotar fi sicamente.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações 
estão em sintonia com o seu ego básico e isso 
o torna dinâmico hoje. Você está inundado com 
uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
infl uência sobre os outros, mas não abuse.

Tenha cuidado para não parecer mais frio do 
que você realmente é. Você precisa de movi-
mento, mas evite movimentos muito bruscos, 
especialmente no manuseio de máquinas 
elétricas.

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

Você não tem tempo para fi car para trás, você 
precisa agir rapidamente! Afaste-se de corren-
tes de ar e variações de temperatura. Você 
precisa dormir para recarregar suas baterias.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confi ança. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a 
refl exão e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

Você corre o risco de se perder muito profunda-
mente em seus pensamentos e de se distrair. 
Não exagere! Você realmente quer agir, mas 
o seu corpo vai precisar de descanso - lem-
bre-se disso.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo 
a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente a 
necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os 
seus instintos mais profundos e ter um descanso sem 
se sentir culpado - você não tem razão para isso.

Alguns conselhos de fora vão tranquilizá-lo sobre 
profundas convicções que você tem. Tudo o que 
resta é agir de acordo com esses conselhos. Você 
está em boa forma, mantenha o esforço que tem 
feito com os alimentos e tudo vai fi car bem.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Afaste-se de projetos que são duvidosos ou 
arriscados. Não perca de vista os seus objetivos 
e você estará indo na direção certa. O cansaço 
das preocupações diárias pesa muito sobre você 
e este é o momento para praticar um esporte.  
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 20 de janeiro de 1933
 8 de maio de 2019 

Sebastião Roberto de Meira
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Uma vida de dedicação e amor
“Uma pessoa sempre feliz e 

sorridente”. Assim era Sebastião 
Rober to de Meira aos olhos da 
neta Larissa Aparecida de Meira. 
Sebastião nasceu em Santa Maria 
do Suaçuí (MG), mas deixou a 
cidade natal em busca de trabalho. 

Dedicação ao trabalho
Sebasti ão Roberto de Meira se 

dedicou a vida toda ao trabalho na 
plantação de algodão e ao trabalho 
de voluntariado na igreja. Sua últi ma 
paróquia foi a Santo Inácio de Loyola, 
no Bairro Brasmadeira. Já aos 70 anos 

de idade, Sebasti ão fazia questão de 
colaborar com as construções na igreja, 

porém um dia ele sofreu uma queda 
arrumando o telhado da paróquia e 
precisou se aposentar dos serviços. 

 Sebasti ão Roberto de Meira foi 
internado no dia 1º de maio e 
uma semana depois faleceu, aos 
86 anos, por falência múlti pla nos 
órgãos. Ele deixou os fi lhos Nilce 
Soares de Meira Roque, Gezo 
Soares de Meira, Maria Aparecida 
de Meira, Genti l Soares de Meira, 
Odair José de Meira e Pedro de 
Meira, 18 netos e dois bisnetos. 
Agora descansa ao lado do seu 
grande amor, Geralda Soares.

Muito amor 
pela família
Além do trabalho, a dedicação de 
Sebasti ão Roberto de Meira era 
com sua família. “Ele sempre foi 
muito respeitoso com os fi lhos e 
com os netos e fazia questão de 
que todos esti vessem reunidos em 
datas especiais, como a Páscoa e o 
Natal”, conta a neta Larissa. 
Quando Sebasti ão perdeu a esposa, 
há quatro anos, os fi lhos retribuíram 
os cuidados e os carinhos dados pelo 
pai durante a vida: “Todo o mundo 
sempre revezava para cuidar dele 
e garanti r um ambiente de muito 
amor”, conta Larissa. A FAMÍLIA reunida ao lado de Sebastião e Geralda

Acompanhado da esposa, Geralda 
Soares de Meira - já falecida - e dos 
quatro filhos, Sebastião encontrou 
emprego no Paraguai, onde viveram 
por anos. Ele e a esposa tiveram 
dois filhos nascidos no país vizi-
nho. Ainda em busca de uma vida 
melhor, em 1991 a família veio 
para Cascavel e aqui encontrou 
seu novo lar.

Eles chegaram a morar no Bairro 
Brasmadeira, mas foi no bairro 
vizinho - Melissa - que Sebastião 
encontrou estabilidade para viver 
o restante da vida.

SEBASTIÃO com o filho Gentil

MEIRA ao lado do filho Pedro e dos netos Márcio 
José de Campos e Reginaldo Soares Campos
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A 14 dias úteis do fim da Campa-
nha Nacional de Vacinação contra a 
Influenza, o Município de Cascavel 
ultrapassou a meta mínima de cober-
tura vacinal exigida pelo Ministério 
da Saúde, tornando-se o primeiro do 
Paraná entre as cidades com mais 
de 100 mil habitantes a vacinar pelo 
menos 90% do público-alvo da cam-
panha. Com 86.463 doses aplica-
das, Cascavel já está com 90,18% 
das pessoas que per tencem aos 
grupos prioritários imunizadas.

Boletim semanal divulgado pelo 
PMI (Programa Municipal de Imuniza-
ção), com base em relatório gerado 
pelo SIPNI, revela que a Secreta-
ria de Saúde de Cascavel vacinou 
29.963 idosos (114,06% da meta); 

Contra a Gripe: Cascavel 
supera meta de vacinação 

4.027 professores (95,16% da 
meta); 18.661 crianças (81,87% da 
meta); 2.490 gestantes (70,56% da 
meta); 454 puérperas (78,28% da 
meta) e 11.357 trabalhadores da 
saúde (76,45% da meta). Ao todo, 
o Município tem meta de vacinar 
95.878 pessoas.

Como a campanha nacional só 

encerra no dia 31 de maio, a Secre-
taria Municipal de Saúde segue vaci-
nando as pessoas que pertencem 
aos grupos prioritários.

De acordo com a coordenadora 
do PMI, Cristina Carnaval, quem 
tem direito à dose deve procurar a 
vacina em uma unidade de saúde, 
de segunda a sexta-feira. 

www.detran.pr.gov.br

Quando você não 
olha para as leis de 
trânsito, você dirige 
às cegas.
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Idoso é esfaqueado 
durante assalto

Elísio Ferreira Machado, 83 
anos, ficou em estado grave ao ser 
esfaqueado durante assalto a um bar 
na Rua Bolívia, Bairro Pacaembu, em 
Cascavel. De acordo com informações 
de vizinhos, o idoso é proprietário do 
estabelecimento. O assaltante teria 
entre 20 e 30 anos, fugiu de bici-
cleta e ainda chamou socorro. “Ele 
saiu do bar gritando ‘moça, socorre 
ali dentro, socorre’, e quando cheguei 
o vizinho estava caído no chão”, 
conta a vizinha, que pediu para não 
ser identificada. 

A princípio, só dinheiro foi rou-
bado do local e não se sabe se 
o idoso reagiu ao assalto. O valor 
não foi divulgado.

Elísio teve ferimentos graves no 
rosto, no pescoço e no tórax e a sus-
peita é de que tenham sido vários gol-
pes. Ele foi encaminhado em estado 
grave ao HU (Hospital Universitário) de 

Cascavel, com risco de morrer. 
Informações sobre o autor do crime 

podem ser repassadas de forma anô-
nima pelos telefones 190 e 197.  

O paratleta Ronaldo de Souza, 29 
anos, pede ajuda para identificar o 
motorista que o atropelou na últi ma 
quarta-feira (8) na esquina das Ruas 
Rio de Janeiro e Marechal Deodoro, no 
Centro de Cascavel. 

Ele ficou internado por conta da 
gravidade dos ferimentos e só ontem 
conseguiu registrar boleti m de ocorrên-
cia. “Ele bateu na minha bike [bicicleta 
adaptada] e me arrastou, mesmo eu gri-
tando pra parar. Aí quando achei que 
ele ia parar, engatou marcha ré e me 
arrastou de novo. Nisso veio gente me 
ajudar... Aí ele desceu do carro, ti rou a 
bike, ti rou o carro de perto de onde eu 
estava, olhou se ti nha estragado alguma 
coisa no carro e foi embora. Eu fi quei ali 
deitado”, relata Ronaldo. 

Ronaldo acredita que não há conserto 
para sua bike e uma nova custa entre R$ 
8 mil e R$ 10 mil, pois ela é feita sob 
medida para o atleta. Sem ela, Ronaldo 
não pode parti cipar de provas de veloci-
dade. A bicicleta era o meio de transporte 
para Ronaldo ir à faculdade e aos treinos. 

POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular e 
veja o acidente 
registrado por 
câmeras de 
segurança 

Paratleta busca atropelador

 Reportagem: Cláudia Neis

POSICIONE 
o leitor de QR 
Code do seu 
celular e veja o 
atendimento à 
vítima

Agora, ele deve voltar à cadeira de rodas 
tradicional, que é mais pesada e requer 
maior esforço para locomoção. 

Além disso, os ferimentos manterão 
Ronaldo longe das quadras por algum 
tempo. Ele faz parte da equipe de paratle-
tas que representa Cascavel em competi -
ções de handebol sobre cadeira de rodas.

Ronaldo pede ajuda para identi fi car 
o motorista e espera que ele ajude a 
custear os prejuízos que o acidente cau-
sou. Informações podem ser repassadas 
pelos telefones 197 e (45) 99956-5307. 

A Polícia Civil abrirá inquérito para apurar 
o caso. O motorista pode responder por fuga 
do local de acidente e lesão corporal. 
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    AMANHÃ
20h SJ dos Pinhais x Cascavel

       HOJE
20h30 Umuarama x Campo Mourão
20h30 Matelândia x Foz Cataratas

           AMANHÃ
20h30 Palmas x Marreco

       SEXTA-FEIRA
20h30 São Lucas x Ampére

 SÁBADO
20h30 Toledo x Dois Vizinhos

  SEGUNDA-FEIRA
19h30 Marechal x Cascavel

    QUARTA-FEIRA (22)
20h SJ dos Pinhais x Pato 

7ª RODADA (atrasada)

9ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel 21 7 7 0 0 29 6 23
2º Pato Futsal 21 9 7 0 2 29 14 15
3º Campo Mourão 18 8 6 0 2 35 18 17
4º Foz Cataratas 17 8 5 2 1 29 15 14
5º Marechal 17 9 5 2 2 29 17 12
6º Marreco 16 8 5 1 3 29 21 8
7º Dois Vizinhos 13 8 4 1 3 22 19 3
8º Umuarama 11 8 3 2 3 22 22 0
9º SJ dos Pinhas 5 7 1 2 4 23 34 -11
10º Matelândia 5 8 1 2 5 20 35 -15
11º Palmas 5 8 1 2 5 16 29 -13
12º São Lucas 4 8 1 1 6 18 43 -25
13º Ampére 3 8 0 3 5 11 28 -17
14º Toledo 2 8 0 2 6 14 25 -11 

FUTSAL SÉRIE OURO 

Líder invicto da Série Ouro do Para-
naense de Futsal com 100% de apro-
veitamento, o Cascavel Futsal a cada 
compromisso pela competição tem 
aumentado o grau de dificuldade para 
se manter assim. O próximo desa-
fio será amanhã, em São José dos 
Pinhais, contra o time da casa, às 20h, 
em partida atrasada da 7ª rodada.

O duelo abrirá uma sequência 
de três jogos seguidos como visi-
tante para o time cascavelense, que 
busca mais três pontos diante de um 

Cascavel Futsal fora de casa
adversário que frequenta posição 
intermediária na tabela antes enfren-
tar dois confrontos diretos na parte 
de cima da tabela de classificação.

Na próxima segunda-feira (20) a 
Serpente irá a Marechal Cândido Ron-
don e na semana seguinte, na terça-
-feira (28), jogará na tríplice fronteira 
contra o Foz Cataratas, ambos pelo 
Estadual. Depois, no dia 6 de junho, o 
compromisso será em Ampére.

Com essa sequência de jogos 
fora de casa, o Cascavel Futsal só 

Liga Nacional
Pela Liga Nacional o próximo compro-
misso do Cascavel Futsal também será 
fora de casa, em Joinville (SC), sexta-
-feira (17), pela 5ª rodada. Assim, o 

Tricolor só atuará novamente diante de 
sua torcida no dia 25 (sábado), contra 
o Blumenau, pela 6ª rodada da Liga.

Dia do Desafio
Tradicional evento realizado anual-
mente em todo o mundo na últi ma 
quarta-feira do mês de maio, há 25 
anos, o Dia do Desafi o 2019 será 
lançado em Cascavel nesta terça-
-feira, na unidade local do Sesc 
(Serviço Social do Comércio). Estarão 
presentes na ocasião, a parti r das 
8h, representantes dos municípios 
de abrangência do Sesc Cascavel 
e autoridades locais. No encontro 
serão repassadas informações sobre 
o evento deste ano e conscienti zar os 
presentes sobre a importância e res-
ponsabilidade do incenti vo à práti ca 
de ati vidade fí sica.

Handebol
A Liga de Handebol do Paraná divul-
gou a tabela detalhada da 2ª etapa 
da Chave Ouro do Campeonato Para-
naense adulto da modalidade, que 
será realizada na próxima semana 
em Campo Mourão. Cascavel lidera 
o Estadual tanto no naipe feminino 
quanto no masculino. Dentre os 
homens, o ACH/Lanali/O2 Saúde 
terá pela frente seu principal desafi o 
até aqui na temporada, o duelo com 
o Londrina, atual vice-campeão e 
segundo colocado da classifi cação, 
e único representante do Estado na 
Liga Nacional. Antes, enfrentará o 
ti me da Escola Paranaense de Hande-
bol/Curiti ba, antepenúlti mo colo-
cado. Já as meninas do FAG/Beasrkim 
Crossfi t enfrentarão os ti mes de 
Toledo e Matelândia.

 Fluminense 0x1 Botafogo
 Corinthians 0x0 Grêmio
 Goiás 2x1 Ceará
 Flamengo 2x1 Chapecoense
 Atlético-MG 0x2 Palmeiras
 Internacional 3x1 Cruzeiro
 Santos 3x0 Vasco
 Athletico 1x0 Bahia
 Avaí 0x0 CSA
 Fortaleza 0x1 São Paulo

    SÁBADO
16h Fluminense x Cruzeiro
19h Atlético-MG x Flamengo
19h Palmeiras x Santos

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

4ª RODADA

5ª RODADA

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

SÉRIE A

voltará a atuar no Ginásio da Neva 
pela Série Ouro daqui a um mês, 
no dia 12 de junho, contra o Pato, 
outro rival direto na classificação.

Para o jogo desta quarta, o técnico 
Cassiano Klein, poderá ter novidades 
na equipe, com o retorno do camisa 
9 Diego e do ala Éder, ausentes na 
goleada por 5 a 1 sobre o Matelândia, 
no fim de semana. O elenco cascave-
lense ainda treina em casa nesta ter-
ça-feira antes de embarcar para jogar 
amanhã em São José dos Pinhais. 
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 Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
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Imunidade tributária
Uma alteração no Código Tributário será proposta em breve 

pelo Executi vo municipal e prevê imunidade tributária a 
setores específi cos, como já estabelece a Consti tuição Federal. 

É vedado ao Município insti tuir impostos sobre patrimônio, 
renda ou serviços de parti dos políti cos, fundações, enti dades 

sindicais dos trabalhadores, insti tuições de educação e de 
assistência social que não possuam fi ns lucrati vos. Hoje a 
Secretaria de Finanças leva muito tempo para analisar os 

requerimentos feitos anualmente e por isso o processo deveria 
ser mais ágil. Ontem, Renato Segalla, secretário de Finanças, 

foi à Câmara esclarecer as dúvidas. Há cerca de 300 enti dades 
em Cascavel benefi ciadas.

Racha
Os integrantes do parti do Avante decidiram deixar a base 
dos parti dos que apoiaram em 2016 a eleição do prefeito 
Leonaldo Paranhos. Argumento: dissonância daquilo que 

foi proposto em campanha eleitoral em relação à realidade 
da gestão, bem como a exclusão do parti do do círculo de 

decisões do Executi vo municipal. 

Esclarecido
É visível nas últi mas sessões 
como a oposição tem 
ganhado força. As votações 
têm sido cada vez mais 
apertadas - mesmo assim, 
as propostas do Executi vo 
municipal são aprovadas, 
mas não deixam de ter o 
desgaste das críti cas na 
tribuna. Ontem, durante 
reunião interna, o líder do 
Governo na Câmara, Rômulo 
Quinti no (PSC), fez questão 
de ressaltar a ausência de 
parlamentares no debate 
sobre a alteração do Código 
Tributário: “Não venham 
falar depois que não houve 
discussão antecipada”.

Diárias necessárias
O vereador Rafael 
Brugnerott o (PSB) rebateu 
ontem críti cas sobre o 
uso de diárias em viagens 
pela Câmara e defendeu 
que vai requerer o direito 
sempre quando se deslocar 
a Curiti ba ou a Brasília a 
trabalho. “Quando viajar 
pelo mandato, com moti vos 
em prol da comunidade, 
é certo usar a diária. É um 

tempo dedicado ao trabalho. 
Se viajar a passeio, vou com 
recursos próprios”.

Alerta Jangadinha
E os moradores que esperam 
há 22 anos uma solução 
sobre a posse de imóvel em 
Jangadinha estão acuados. 
Ontem, Brugnerott o chamou 
a atenção dos parlamentares 
para que algo seja feito: 
“Eles estão prestes a serem 
despejados pela polícia. Será 
um problema social sério. 
São famílias assentadas, 
não invasoras. O Incra 
está brincando com a vida 
dessas pessoas”. A Casa 
Civil do Estado até havia se 
manifestado em defesa dos 
moradores, mas parece que a 
reintegração será cumprida.

Viajando
O vereador Fernando Hallberg 
(PPL) não esteve ontem na 
sessão e já justi fi cou ausência 
para hoje também. Parti cipou 
de um congresso na Escola 
da Magistratura na Capital do 
Estado e ainda estará reunido 
com técnicos do Tribunal de 
Contas do Estado.

Futura rede de captação
de água está contaminada 

Com um custo esti-
mado em R$ 40 milhões, 
a nova rede de captação 
de água tornará o Rio São 
José o principal manancial 
de abastecimento público 
em Cascavel. Devido ao 
recente surto de diarreia 
supostamente provocado 
pela água contaminada, 
o vereador Celso Dal 
Molin (PR) segue investi-
gando e agora chegou à 
futura fonte de água dos 
cascavelenses.

A nova subestação fica 
a 15 quilômetros da atual, 
esta última que capta água 
dos Rios Cascavel e Sal-
tinho, responsáveis por 
60% da água canalizada 
até as moradias hoje 
(45 milhões litros/dia). 
O consumo é de 75 
milhões de litros/dia. 

Com a captação pelo 
Rio São José, o abasteci-
mento será de 65 milhões 
de litros/dia.

Dal Molin verificou que 
o manancial apresenta 
riscos graves e busca 
dados e confirmações 
de que a obra milionária 
não será edificada em 
vão devido aos níveis de 
contaminação do Rio São 
José. “Pude ver resíduos, 
espuma branca na água, 
onde a qualidade já se 
apresenta imprópria para 
o consumo humano. Será 
que precisamos desse 
custo alto para abaste-
cer Cascavel? Não tem 
outra saída? Precisamos 
de água, mas devemos 

Caução nas obras
Por unanimidade, os vereadores aprovaram ontem o projeto 
sobre a exigência de garanti a por parte de vencedoras de 
licitações de obras e serviços. Com a lei, as empresas terão de 
garanti r o cumprimento dos certames e, para isso, reservar 
caução em dinheiro ou em tí tulos da dívida pública, seguro-
-garanti a ou fi ança bancária. A lei entra em vigor em novem-
bro, caso sancionada pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).

debater todos esses riscos 
antes de realizar a obra”.

O parlamentar consta-
tou que em dias chuvo-
sos a terra das lavouras 
escorre até o leito do rio 
e leva o veneno aplicado 
nas plantações e fezes de 
animais. Um laudo apre-
sentado a Dal Molin pelo 
Instituto Águas Paraná 
constatou que há influên-
cia de detritos animais 
na água. “Onde será ins-
talada a captação, no Rio 
São José, o laudo mostra 
a influência de contamina-
ção e os resíduos chegam 
até as nascentes. Isso 
está tirando meu sono, 
pois trará problemas para 
Cascavel. Teremos proble-
mas com a água”.

Dal Molin pretende 
realizar agora audiên-
cias públ icas, convo-
cando autoridades do 
Município e do Estado.

A obra para captação 
de água do Rio São José 
está praticamente parada, 
embora a licitação tenha 
ocorrido quatro anos atrás. 
Uma discussão na Justiça 
sobre a posse dos imóveis 
a serem indenizados barra 
a continuidade do trabalho. 

O parlamentar busca 
dados sobre os custos 
dessas indenizações.

A expectativa é de 
que hoje, durante a ses-
são, ele apresente o 
montante a ser pago em 
ações de indenização. 
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PLACAR DE ONTEM
 SÉRIE B

 Guarani ?x? Vitória

                    SÉRIE B
19h15 Oeste x Cuiabá
21h30 Figueirense x B. de Pelotas

JOGAM HOJE

 São Bento 0x1 Botafogo-SP
 Coritiba 0x0 Londrina
 Bragantino 3x0 Atlético-GO
 Vila Nova 0x0 Ponte Preta
 Criciúma 0x0 América-MG
 Sport 0x0 Figueirense
 B. de Pelotas 0x2 CRB
 Cuiabá 1x1 Paraná
 Operário 0x0 Oeste

    ONTEM
 Guarani x Vitória

4ª rodada

       HOJE
19h15 Oeste x Cuiabá
21h30 Figueirense x B. de Pelotas

    SEXTA-FEIRA
19h15 Atlético-GO x Criciúma
21h30 Ponte Preta x Operário

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

      SEGUNDA-FEIRA
20h CRB x Coritiba 

3ª RODADA

4ª RODADA

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

SÉRIE B

 O rival
Nesta terça, os meninos da Abasmavel (Associação do Basquete Masculino de 

Cascavel) têm um difícil compromisso contra a equipe de Marechal Cândido Ron-
don. A cidade de tradição germânica é destaque na modalidade no Estado e tem 
na equipe sub-17 a base campeã do Torneio Internacional Sub-15 realizado ano 

passado na Argentina. Apesar disso, os rondonenses, comandados pelo professor 
Marcelo Góes, fazem temporada irregular no Paranaense Sub-17. O Marechal 

vem de derrota para o Londrina (66 a 72), na última rodada. Antes, o Marechal 
vinha de vitória sobre o Maringá (99 a 61), derrota para o Toledo (62 a 67), 

vitórias sobre Pato (60 a 56) e Sociedade Thalia/Curitiba (72 a 35), derrota para o 
Círculo Militar/Curitiba (67 a 69), e vitória sobre Foz do Iguaçu (88 a 48).

Hoje tem jogão de basquete
Os amantes do esporte da bola 

laranja terão um dia especial para 
acompanhar a modalidade nesta 
terça-feira. E nem se trata da pri-
meira partida da final da Conferên-
cia Oeste da NBA (a liga estaduni-
dense) entre Warrios e Blazers (às 
22h, de Brasília), e sim do duelo 
que promete ser acirrado entre 
os times de Cascavel e Marechal 

Cândido Rondon pelo Campeonato 
Paranaense Sub-17 de Basquete 
masculino, às 17h, no Ginásio 
Eduardo Luvison, no Ciro Nardi.

Comandado pelo professor 
Pedro Almeida, o Abasmavel/Cristo 
Rei chega para o confronto emba-
lado por três vitórias seguidas e 
com o cestinha Vinicius Rabel em 
grande fase. Ele foi o maior pon-
tuador da equipe nas seis partidas 

FÁBIO DONEGÁ

realizadas até agora no Estadual.
Foi assim nas derrotas para Lon-

drina (66 a 78), Pato Branco (66 a 
72) e Toledo (67 a 77), nas três 
primeiras rodadas, e nas vitórias 
sobre Campo Mourão (94 a 45), 
Maringá (81 a 59) e Foz do Iguaçu 
(114 a 76), nos últimos compro-
missos. Nos seis jogos, Rabel já 
marcou 135 pontos, média de 
mais de 22 por partida.
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         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

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

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

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

JOGAM HOJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

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

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

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

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

EFE



 

Cascavel ati nge meta de 
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Um empresário de 83 anos foi brutalmente ferido durante um assalto na tarde de ontem em 
Cascavel. Ele foi esfaqueado e os socorristas tiveram dificuldade para estabilizá-lo antes de 

levá-lo ao HU. O ladrão ainda gritou pedindo socorro ao sair do bar.  

Laudo aponta contaminação do próximo manancial 
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Idoso é esfaqueado no
próprio estabelecimento
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