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Mistério
A descoberta 

de uma ossada 
humana no quintal 

de uma casa 
na zona norte 
de Cascavel dá 

início à busca da 
identidade da 

vítima. O registro 
de desaparecidos 
não bate com o 

tempo que o corpo 
estaria enterrado.
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A Câmara aprovou ontem projeto que proíbe o uso de canudinhos de plástico em bares 
e restaurantes de Cascavel. Quem não gostou foi o Sindilojas, que criticou a iniciativa 
e sugeriu que os vereadores se preocupassem com assuntos mais importantes para a 
cidade, como campanhas de incentivo à separação do lixo pelos consumidores, o que 

resolveria o problema do canudinho e de outros recicláveis. 

GUERRA DOS CANUDINHOS

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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A demanda mundial por produtos do agro - alimentos, fibras 
ou bioenergia - ainda vai crescer e são poucos países no mundo 
capazes de atender esse crescimento.

O principal deles é o Brasil, mas para isso precisamos de um 
novo sistema político baseado em homens com ideais diferentes do 
passado, onde imperava o toma lá dá cá, uma política de votos em 
troca de favores ou cargos políticos ou qualquer tipo de benesse.

Com a revolução chegando ao campo, o País deverá entrar 
nesse ambiente da quarta revolução industrial, chegando a nossa 
oportunidade de assistirmos a uma nova onda de crescimento, 
onde teremos um salto na gestão da produção rural.

A expansão acelerada de tecnologias disruptivas nos países 
avançados questiona os modelos de produção e serviços construí-
dos pela indústria do século XX, gera mudanças no comportamento 
dos mercados consumidores e aponta para mudanças econômicas 
e sociais profundas, incluindo a atividade no campo e a produção 
de alimentos.

A digitalização, a conectividade e automação acelerada desar-
ticulam indústrias e alteram os padrões de competitividade. Para 
o Brasil, a diferença entre ser competitivo e permanecer no atraso 
depende da capacidade de aproveitar as oportunidades abertas 
pelo ciclo atual.

Se os políticos faltarem, estaremos perdendo mais uma opor-
tunidade de chegar ao nosso futuro. Temos que ficar atentos, uma 
vez que no nosso país existem no Brasil fazendas de proporções 
gigantescas, o agronegócio é pauta de discussão obrigatória e, 
sobretudo, urgente, entre todos os atores envolvidos com o tema. 
O agronegócio é responsável por 33% do PIB e por 42% das expor-
tações totais do Brasil, gerando cerca de 37% dos empregos em 
todo o território nacional.

Há cerca de uma década o agronegócio brasileiro tem se con-
solidado como o principal setor que sustenta a economia do País. 

A nossa conclusão é de que o Brasil tem tudo para deslanchar, 
especialmente no agronegócio e que o debate político ganharia 
muito se deixassem de ideologias do passado para nos concen-
trarmos nas exigências e oportunidades do nosso século.

“A gente tem 
que olhar essa 
disputa comer-

cial [EUA x China] de 
forma crítica e cau-
telosa, não achando 
que isso vai ser algo 

definitivo, porque são 
movimentações de 

negociações”, disse a 
jornalistas.

Em meio à tensão 
gerada pela guerra 
comercial entre 
China e Estados 
Unidos, o vice-

-presidente Hamilton 
Mourão defendeu cau-
tela por parte do Brasil. 

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

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

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

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

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

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

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Lixeiras polêmicas
Os vereadores não esqueceram ainda a compra de lixeiras 
subterrâneas para o Centro de Cascavel no valor de R$ 85 
mil cada uma. Pedro Sampaio (PSDB) obteve manifestação 

favorável de empresários para subsidiarem lixeiras na 
cidade e, em troca, teriam direito para exploração de uso 
publicitário. Sampaio pediu apoio dos parlamentares da 

base para dialogar com o Executivo municipal.

Na Capital
No Tribunal de Contas do Estado o vereador Fernando 

Hallberg (PPL) foi atrás de informações sobre as denúncias 
a respeito da Taxa do Lixo e Taxa de Expediente. O 

vereador defende que o valor cobrado dos cascavelenses 
deve ser reduzido pela metade em relação ao lixo e 

sobre a taxa do expediente os contribuintes deveriam ter 
ressarcido o valor pago nos últimos cinco anos.

A proibição do uso de 
canudinhos plásticos em 
bares e restaurantes de 
Cascavel pela Câmara 
de Vereadores recebeu a 
resistência do Sindilojas 
(Sindicato dos Lojistas e 
do Comércio Varejista de 
Cascavel), que enviou nota 
aos parlamentares rejei-
tando a proposta. Houve 
até quem sugerisse pro-
jetos mais relevantes ao 
parlamento. 

O manifesto assinado 
pelo presidente do Sindi-
lojas, Leopoldo Furlan, e 
pelo diretor, Selvino Bigo-
lin, aponta contradições 
na proposta: “O projeto 
cita exemplos do Rio de 
Janeiro, Santos, Salva-
dor, Fortaleza, Camboriú 
- todas cidades litorâneas 
em que as praias são 
usuárias de canudos de 
plástico. Cascavel fica a 
700 quilômetros da praia 
mais próxima”. 

Entre os pontos mais 
polêmicos, o Sindilojas 
sugere que a Câmara dis-
cuta “projetos bem mais 
úteis e interessantes”. 
Em seguida, lista debates 
possíveis: regulamentar 
e estimular via campa-
nhas a separação do lixo 
pelos consumidores - o 
que resolveria o problema 
do canudinho e de outros 
recicláveis. “E o que dizer 
das garrafas pet? Vão proi-
bir também?”

Nos bairros
Já o vereador Sidnei 
Mazzuti (PSL) propôs 
à Secretaria de Meio 
Ambiente a elaboração 
de estudos para a 
instalação de lixeiras em 
formato de contêiner 
nos bairros para facilitar 
e unificar o depósito de 
lixo. A ação seria em prol 
da redução de lixo nas 
moradias, como revelou 
o mutirão que ainda está 
sendo feito na cidade.

Água poluída
O vereador Celso Dal Molin 
(PR) reforçou ontem que 
a área destinada para 
a construção de nova 
subestação de água em 
Cascavel é alvo de uma 
discussão na Justiça sobre 
sua desapropriação. O 
valor indenizado seria de 
apenas R$ 23 mil. Como 
os investimentos já estão 
em andamento - a rede 
elétrica foi expandida 
até a propriedade e os 
canos estão sendo ligados 
-, o vereador teme que 
os investimentos sejam 
em vão. Também alertou 
sobre o risco da falta de 
água no futuro: “Qual o 
motivo buscar água poluída 
tão longe? É sinal de que 
estamos em uma situação 

preocupante. Esse é o 
momento de pensar como 
será o amanhã. Em breve 
teremos belas casas, carros e 
não teremos água”.

Mobilização
Na defesa da inclusão do 
profissional de educação 
física no ensino fundamental, 
o vereador Carlinhos Oliveira 
(PSC) organiza um seminário 
que pretende mobilizar a 
categoria hoje no plenário do 
Legislativo às 19h.

Xícaras
Para incentivar práticas 
ecologicamente corretas, os 
vereadores decidiram abolir 
os copos plásticos do plenário. 
Ontem o cafezinho não foi 
servido como geralmente era 
feito nas sessões. Agora, cada 
parlamentar que leve uma 
caneca e busque a bebida 
quando quiser.

Trânsito difícil
O trânsito difícil ao redor 
da Prefeitura e da Câmara, 
mais uma vez, é alvo de 
requerimento para que a 
Companhia de Trânsito tome 
providências. O vereador 
Olavo Santos (PHS) requer 
melhorias na Rua Juscelino 
Kubitschek, Pernambuco e 
Rui Barbosa. 

Projeto é aprovado
Ante a polêmica, o vereador Olavo Santos (PHS) chegou a 
pedir o adiamento por cinco sessões para que houvesse 
modificação do projeto especificando o tipo do material que 
substituirá os canudos de plástico. O adiamento foi rejeitado. 
Apesar da pressão do Sindilojas, o projeto foi aprovado por 
15 votos e teve três contrários: Jaime Vasatta, Olavo Santos e 
Roberto Parra. Agora, fica à espera da sanção do Executivo.

Canudinhos provocam
confronto com lojistas

O Sindi lo jas pede 
que o Legislativo deixe o 
modismo de lado e apre-
sente um projeto para um 
novo centro de eventos. 
“Por que não apresentar 
um projeto de novas áreas 
industriais, com incenti-
vos fortes e estimulantes, 
para ampliar e desenvol-
ver nosso pequeno par-
que industrial? Cascavel 
dobrará a população em 
dez anos. o que farão os 
novos e atuais emprega-
dos? E a força de trabalho 
jovem, oriunda de nossas 
universidades? É de respon-
sabilidade do poder público 
- prefeito e vereadores - pen-
sar e projetar o futuro. Os 
empresários e os investido-
res farão sua parte. Vamos 
pensar grande”, argumen-
tam os dirigentes.

Durante mais de uma 
hora, os vereadores deba-
teram o projeto proposto 
inicialmente por Sergi-
nho Ribeiro (PPL), que se 
defendeu de todos os ata-
ques, principalmente de 
possíveis prejuízos aos 
supermercados. “Quere-
mos propor a conscientiza-
ção. Estamos querendo a 
restrição apenas em bares 
e similares. Em supermer-
cados já há oferta de canu-
dos biodegradáveis. Além 
disso, serão seis meses 
para regularização”. 
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 Atenção! Você pode ficar sem água 

Moradores e comerciantes da 
Avenida Papagaios conheceram 
e aprovaram, na noite de segun-
da-feira (13), o projeto de reurba-
nização da Avenida Papagaios, 
uma grande inter venção que 
está prevista no Plano de Mobi-
lidade Urbana do Município, que 
será viabilizado com recursos do 
Avançar Cidades, financiamento 
que está em vias de ser con-
tratado no governo federal na 
ordem de R$ 40 milhões e que 
contemplará inter venções em 
várias regiões da cidade.

Para a Avenida Papagaios, são 
cerca de R$ 1,9 milhão na primeira 
fase. O projeto será desenvolvido 
em três etapas e foi detalhado pelo 
diretor da Secretaria de Serviços e 
Obras Públicas, engenheiro Sandro 
Camilo Rocha Rancy, e pela gerente 
do Departamento de Captação de 
Recursos, Susana Souza. 

Os moradores puderam tirar 
dúvidas quanto ao financiamento 
e ao desenvolvimento das obras. A 
explanação foi acompanhada pelos 
secretários Edson Zorek (Planeja-
mento e Gestão), Cletírio Feislter 
(Casa Civil/IPC), Adelino Ribeiro 
(Obras) e pelo gestor do Território 

Reurbanização da 
Av. Papagaios

Cidadão, José Carlos da Costa, 
Cocão. Os vereadores Carlinhos 
Oliveira e Celso Dal Molin partici-
param da apresentação.

O Programa Avançar Cidades é 
viabilizado com recursos do FGTS. 

Serão realizadas também inter-
venções nas Ruas Xavantes, no 
Santa Cruz; Gralha Azul, no Gua-
rujá; Itália, no Cascavel Velho; 
Interlagos e Leonardo da Vinci, 
no Interlagos, além de acessibi-
lidade e novos abrigos de ônibus, 
entre outras obras. 

Critérios nas obras
Segundo o engenheiro Sandro 
Camilo Rocha Rancy, foram 
seguidos critérios para esco-
lha das obras conforme o Pro-
grama para definição das vias, 
como ruas que contemplam 
transporte coletivo e intenso 
comércio, onde podem ser 
aplicados recursos de finan-
ciamento para reestruturação 
em pavimento de calçadas. 
Isso elimina justamente o 
maior temor dos moradores, 
que seria a retirada do trans-
porte coletivo da via. 
Contudo, como o programa 
federal não contempla recur-
sos para o recape, a  
reurbanização será feita  
em três fases.

SECOM

A Sanepar informa que os serviços 
de interligações de redes para melhoria 
e ampliação do sistema de abastecimento 
de Cascavel terão continuidade nesta 
quinta-feira (16). Os trabalhos serão exe-
cutados das 14h às 17h, nas Tuas Tenente 
José Sampaio Xavier, Manuel B. Aguella e 
Sargento José Bernardo Rosa, no Jardim 
Padovani. O fechamento do setor para a 
realização das interligações podem inter-
romper o fornecimento de água para 
as regiões do Bairro Santa Felicidade e 

Jardim Padovani. A previsão é de que o 
abastecimento volte à normalidade a par-
tir das 20h de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser cancelados em 
caso de chuva, impossibilidade de execu-
ção com segurança, fatores externos que 
impeçam a realização dos serviços no prazo 
programado, problemas operacionais que 
impactem de forma crítica o sistema de 
abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água durante este 
período os clientes que não têm 

caixa-d’água no imóvel, conforme reco-
mendação da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas). A Sanepar sugere 
que cada imóvel tenha uma caixa de água 
de pelo menos 500 litros. Assim, é pos-
sível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. 
O Serviço de Atendimento ao Cliente 
Sanepar é feito pelo telefone 0800 
200 0115, que funciona 24 horas. Ao 
ligar, tenha em mãos a conta de água 
ou o número de sua matrícula. 
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MISSA de inauguração da igreja em 1986

A Paróquia Nossa Senhora Rainha dos 
Apóstolos de Cascavel comemora mês que 
vem 40 anos de uma história construída 
com muito trabalho e dedicação de padres, 
irmãs e comunidade.

A sede da igreja fica na Rua Andréa Gala-
fassi, Jardim Nova Cidade, no Bairro Santa 
Felicidade. Integram a paróquia as Capelas 
Divino Espírito Santo, Nossa Senhora de 
Salete, São José, São Mateus, São Brás, 
Nossa Senhora Aparecida, São Vicente Pal-
lotti e Santo Antônio. São cerca de 30 Pas-
torais e Movimentos que realizam retiros, 
encontros e atividades sociais. 

Programação 
especial
Para comemorar a data especial, 
foi preparada uma programação 
diferenciada. De 25 de maio a 2 
de junho todas as oito capelas 
receberão a visita da imagem 
peregrina da Padroeira. De 4 a 6 de 
junho ocorrerá o Tríduo na Matriz da 
Paróquia, às 19h30. 
Para finalizar as comemorações, 
no domingo (9 de junho), 
ocorrerá a Festa da Padroeira com 
programação o dia todo. Às 9h a 
Comunidade e os Santos Padroeiros 
serão recebidos. Às 10h haverá 
missa de comemoração dos 40 
anos de criação da Paróquia e 1ª 
Eucaristia. Ao meio-dia o almoço 
será servido com bufê de carnes e 
acompanhamentos e à tarde haverá 
sorteio de prêmios e matinê.
Os ingressos antecipados podem ser 
adquiridos na Secretaria Paroquial e/
ou com as Pastorais e Movimentos 
por R$ 25 para adultos; crianças de 
8 a 12 anos o ingresso custa R$ 13. 
Para mais informações basta entrar 
em contato pelo telefone: (45) 3324-
0892 e (45) 99156-2429.

RAINHA DOS APÓSTOLOS
Paróquia 
comemora 
40 anos 

FOTOS: ARQUIVO PAROQUIAL

ATUAL igreja, 
semipronta 

CAPELINHA em 1978

CENTRO catequético sendo construído em 1995
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n Reportagem: Milena Lemes da Silva
   Foto: Aílton Santos

Longa demora e promessas repetidas
O secretário João Alberto Soares de Andrade explica que há um projeto de 

inovação com o governo do Estado para abrigar de 60 a 80 startups e acelerar 
o crescimento das jovens empresas, mas, para isso, é necessário reformar o 

espaço. “É um trabalho que vem sendo feito desde o início do ano. O local vai 
deixar de ter casulos para se transformar em uma área de inovação e acelera-

ção. O projeto arquitetônico já está pronto e aprovado pelo governo do Estado”, 
garante.  O secretário informa ainda que o Senai acompanha cinco startups abri-
gadas temporariamente na região central e que aguardam transferência para o 
núcleo após a obra. O que chama a atenção é que a administração municipal dá 

a mesma resposta sobre o futuro dos casulos desde 2017, quando ficou evi-
dente o abandono. Naquela época, inclusive, 200 empresas aguardavam novos 

núcleos industriais para se instalarem. 
Quanto à sujeira do local, João informa que a Secretaria de Meio Ambiente é 

solicitada para fazer a limpeza e cuidar para que não haja acúmulo de água, mas 
que pessoas passam pelo local e jogam lixo novamente.   

Criados há mais de uma década 
para atender à demanda de 
empreendedores cascavelenses, 
os Casulos Industriais do Bairro 
Cataratas viraram uma tremenda 
dor de cabeça aos vizinhos. É que 
os locais estão abandonados há 
mais de dois anos e o descaso do 
poder público só piora a situação. 
“Mato, lixo, sujeira, ratos e mosqui-
tos”, resume agora o lcoal a mora-
dora Verônica Crescencio.

Os casulos per tencem à 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e, de acordo com o 
secretário João Alberto Soares de 
Andrade, as empresas que fica-
ram no local até o ano passado 
estavam irregulares, pois a con-
cessão valia somente de 2012 a 
2014. “Quando a gestão assumiu, 
em 2017, foi pedido para que as 
empresas saíssem, mas algumas 

Casulos Industriais 
viram abrigo de ratazanas

se recusaram, então, tivemos que 
entrar com uma ação judicial”. 

Os moradores contam que o 
lugar já foi usado até para guar-
dar enfeites natalinos da cidade e 
ficam indignados ao falar da situa-
ção: “O que é da prefeitura você 
pode ver como está... Eles cobram 
o povo para manter o lote limpo, 
mas não dão o exemplo”, reclama 

ABANDONADOS há dois anos, casulos viram dor de cabeça a vizinhos

Jocileia Crescencio.
A casa de Jocileia faz divisa com 

o lote do Município e o medo é 
tanto que a casa dela está sempre 
fechada. “Não tem nem como sen-
tar na área porque enche de mos-
quitos. Ficamos apreensivos por-
que já houve mortes por dengue”, 
alerta. Segundo ela, a presença de 
ratos também virou comum.
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Espaço APAExonado

 Alunos da Apae de Cascavel 
colocaram literalmente a mão 
na massa ao participarem de 20 
horas de imersão no curso de Téc-
nicas de Panificação Básica, minis-
trado de 6 a 10 de maio, pelo Sis-
tema Fiep, em uma megaestrutura 
montada ao lado do Terminal de 
Transbordo Oeste, em Cascavel.

Durante uma semana, os alunos 
da Apae participaram das aulas no 
período da tarde e desfrutaram 
de momentos de aprendizagem 
e descontração. Ao fim, todos 
receberam o cer t i f icado do 
curso. O Sistema Fiep é inte-
grado ainda pelo Sesi, Senai e IEL. 

Com a mão na massa
A Escola Móvel percorrerá todas as 
regiões do Paraná.

De acordo com Rafael Gelinski, da 
área comercial do Senai em Casca-
vel, o mais gratificante foi a troca de 
experiências com os alunos. “Além de 
eles estarem aprendendo, nós tam-
bém evoluímos com essas horas de 
interação e inclusão”, descreveu.

As unidades móveis presentes 
na Semana da Indústria oferece-
ram cursos nas áreas de panifica-
ção, Cozinha Brasil, manutenção 
de motocicletas e unidade para 
fazer exames de acuidade visual 
e audiometria e de exames de pre-
venção ao câncer.
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Parabéns!
Iloni Rodrigues, Clenilde Marchi Fistarol, 

Itália Samariva, Jairo Aloiso da França, José 
Valdir Buosi, Kelly Vanessa Meotti, Marli 

Decker Cargnin, Cleodomira Soares dos Santos, 
Alexandre Oliveira, Adriano Neske e Edy Junior.

Gente Fatos&gente@jhoje.com.br Cia

Tributo aos Jorges
Olha que programação legal. O Jaydin do Édenn traz 

dia 25 de maio Tributo aos Jorges. É a partir das 22h. 
O Jaydin fica na Rua Antonio Alves Massaneiro, 931. 

Ingressos a R$ 15.

Tattoo
E ainda no Jaydin, dia 8 de junho tem o 1º Encontro de 
Tatuadores de Cascavel. Será das 15h à meia-noite, com 
organização de F. Frizon Tatuagens. Ingressos a R$ 10.

Para seu melhor amigo
Dia 8 de junho tem a 4ª RouPet - Feira de Roupa para Pet. Será na 

General Pet Shop (Rua General Osório, 1.393), a partir das 9h. Entrada 
franca. Além de uma grande variedade de roupas para seu melhor 

amigo, haverá ainda feira de adoção, veterinário para tirar dúvidas 
sobre vacinas e exames e entrega de amostras e brindes.

Estou preso entre o “preciso economizar” 
e o “só se vive uma vez”.

A jornalista e 
apresentadora 
Jéssica Moreira 
recebe muitos 
beijinhos hoje 
por mais um 
ano de vida

Hoje o dia 
é dela: 
Gabriela 
Santanna 
Hachmann 
assopra 14 
velinhas

Paula Amaral e Robson Colla 
com essa lindeza da Laura

 JUCI FOTOGRAFIAS

Cristiano 
Ferreira 

com a 
linda mãe 
Claudete
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provei um cachecol       e ficou 

Como é bom provar uma roupa 
de 15 anos atrás e ainda 

te servir... 

perfeito!
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CASCAVEL, 15 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

 MALHAÇÃO 
Rita afirma a Filipe que só deseja ver Nina. 

Raíssa pensa em uma forma de pedir a autorização 
de Carla para cantar. Ramila alerta Nanda sobre 
a proximidade de Raíssa e Camelo. Raíssa mente 
para Carla. Filipe conversa com Lígia sobre Rita. 
Anjinha se desespera com a possibilidade de Marco 
e Cléber se encontrarem. Beto se incomoda com o 
interesse de Meg por Guga. Thiago pergunta para 
Cléber sobre o show de Raíssa, sem saber que a 
irmã se apresentará em um baile funk. 

ÓRFÃOS DA TERRA 
Fairouz implora para que Dalila desista de 

sua vingança contra Laila e Jamil. Incentivado 
por Padre Zoran, Faruq se declara para Letícia. 
Ali aceita ficar noivo de Latifa, com a intenção de 
ver seu rosto. Marie reencontra seu filho Martin, 
mas o menino foge da mãe. Paul chega ao Brasil 
e conhece Camila. Bruno e Padre Zoran procuram 
por Martin. Ali e Muna reclamam do comportamento 
de Latifa. Muna afirma a Ali que o irmão ainda gosta 
de Sara. Sara lamenta com Eva sobre o possível 
casamento de Ali e Latifa. Paul se aproxima de 
Camila. Jean conforta Marie, que sofre por Martin. 
Sara pede a ajuda de Abner para provocar Ali. 

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Luz tenta explicar o que aconteceu para 

Gabriel. Louise decide deixar Serro Azul. Sampaio 
entrega uma arma para Olavo. Laura se enfurece 
ao saber da traição de Louise. Gabriel discute com 
Luz e declara guerra contra ela. Judith tenta acal-
mar Feijão. Gabriel conta para Murilo que expulsou 
Luz da Irmandade. Marilda pensa em um roteiro 
de viagem. Marilda afirma a Geandro que Lourdes 
Maria está grávida. Eurico descobre que seu depó-
sito está vazio. Judith revela a Gabriel que Feijão 
possui a marca de guardião-mor.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Marcelo e Luísa vão buscar as crianças com 

Fernanda, e descobrem que elas sumiram. Filipa, 
sozinha em casa, sente falta da Yasmin. Gleyce 
e Arlete brigam feio. Pendleton levam as crian-
ças embora e Luísa dá a maior bronca. A chuva 
volta e Lindomar, Vini, Jeff e Ciro sofrem para 
tentarem controlar as goteiras na casa de Arlete. 
O telhado desmorona e Ciro e Lindomar ficam 
presos em meio a várias ripas de madeira. No 
hospital, o médico dá duas notícias: Lindomar 
entra em coma e Ciro morre.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Safira diz para Otávio passar no camarim da 
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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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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.
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e confessa que, para ela, é João. Yasmin
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ÃO Mercedes oferece 
sociedade na PopTV 

para Jerônimo
Em “Verão 90”, Mercedes oferece sociedade na PopTV 

em troca da ajuda de Jerônimo para afastar Janaína de 
Herculano. Manu consegue pegar o disquete na sala de 

Jerônimo sem ser vista. Vanessa incentiva Jerônimo a aceitar 
a proposta de Mercedes. Diego aconselha Candé a não fugir 

e tentar se defender. Jerônimo escute a conversa de Tobé 
com Diana e descobre que Herculano não gostou de Janaína 

ter recusado a proposta de comercialização de seu doce. 

JEZABEL 
Levi encontra com Phineas e diz que não trabalha 

mais para ele. Obadias implora a Acabe que solte Temima 
com sua filha. Etbaal pede a Acabe que traga seu neto 
para o palácio. Jezabel diz a Etbaal que faz questão de 
ir buscar o sobrinho. Baltazar se oferece para trabalhar 
na construção do templo em troca de água e comida. 
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 • RECORDmodelo, pois acredita que ela pode ser aprovei-
tada nos catálogos futuros. Isabela conversa com 
Marina sobre o que fazer para destrocar de lugar 
com Manuela. Safira diz para Frederico pedir para 
Rebeca ir ao camarim da modelo para chamá-la. 
No camarim, a modelo dá em cima de Otávio. 
Rebeca vê a cena, fica enciumada e não desculpa 
o namorado. Joaquim fica encantado ao ouvir 
Manuela cantado e decide tocar violão para ela. 
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Sua facilidade de fazer as coisas e o sucesso 
resultante levantarão o seu espírito. Mostre 
gratidão. Seus níveis de energia são bons 
e estão motivados pelo desejo de serem 
construtivos. 

Os conflitos que estão acontecendo não vão 
atingir você e você vai ser o único a suavi-
zá-los. Muito bem! O contato humano será a 
melhor forma de acalmar sua mente.

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 ficar bem.

Você vai insistir em levar as coisas a sério, 
mas não vá muito longe. Sua dieta é culpada 
por eventuais problemas estomacais que você 
está sentindo - seja mais sensato!

Você está pronto para enfrentar a si mesmo, 
pronto para tirar as conclusões certas e 
começar de novo. Alguns problemas com 
seus ligamentos irão colocar um amortece-
dor sobre seu dia. 

Todo mundo vai querer ter a sua energia hoje. 
Você vai se sentir muito mais confortável em 
sua própria pele e tudo vai ser devido a seus 
próprios esforços para tornar o seu estilo de 
vida mais saudável.

Sua autoconfiança está em alta e seu desejo 
de vida vai aliviar o clima em torno de você. As 
pessoas vão gostar de você! Seria uma boa ideia 
dar uma olhada na sua dieta. Ouça o seu corpo, 
seus instintos vão lhe mostrar o caminho certo.

Você terá que ficar longe de sua rotina diária. 
Faça isso antes que você se sinta completamente 
saturado. Uma sensação de bem-estar interior lhe 
permitirá colocar as suas ideias em perspectiva e 
uma atmosfera calma lhe dará força.

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.

Você vai conseguir estabelecer um bom equilí-
brio entre o trabalho e a sua vida privada hoje. 
Algumas pessoas exigem muito de você. Certifi-
que-se de que você é capaz de aguentar isso não 
esqueça de você mesmo no processo.

Cresce a pressão em torno de você. Não 
se deixe afastar de seus objetivos. Você 
sabe que está certo. Você tem sinais de 
cansaço, o que não o impede de agir, faria 
bem dormir mais.

Você está entusiasmado e de bom humor. Você 
está desfrutando de uma atmosfera agradável 
e amigável. Você está dinâmico, com grande 
energia mental neste momento, que é ajudada 
pela sua moral e permite refinar seus projetos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(?) ósseo:
forma-se
em torno
da fratura

Radiano
(símbolo)

Escoada 
(a água do
terreno)

Madeira
usada em
marce-
naria

Máquina
operada 
pelo as-

censorista

Sucesso
de Carmen
Miranda

Mal-estar
causado

por
cansaço

Conduta; 
procedi-
mento

Conjunção 
adversati-
va (Gram.)

Dupla (?):
Batman e

Robin (HQ)

Ocimar
Versolato,
estilista

brasileiro

Nilo e
Madeira

Código da
Alemanha 
na internet

Cenário do
filme "Sin-
dicato de
Ladrões"

Cliente
usual da

casa
lotérica

Recurso
hídrico

formado
na cons-
trução da
Barragem
de Assuã,
no Egito

São Paulo
(sigla)

Assim, em
espanhol

Alerta

Tipo de
hepatite

Estudava
A rede co-
ordenada
pelo DNER

Seme-
lhante

Perna, em
inglês

Carro, em
inglês

(?) Bello,
atriz

Luís XIV e
George VI

Artigo
contratual

Exibição de 
obras de arte

Alcunha de Joaquim
José da Silva Xavier

Obedece
(à ordem)
(?) saber, 

um dos cri-
térios pa-
ra escolha
do minis-
tro do STF

Compreen-
são que

permite a
solução de
um proble-
ma (pop.)

Utensílio que cozinha
os alimentos sem

consumir
gás

Membra-
na úmida

Recipiente
de bebidas

Esticadas

A 6a nota
musical

Diálogo 
de Platão
Sufixo de 

"saborosa"

Macho, 
em inglês

O leite
fresco

Total-
mente

precisos

Rádio
(símbolo)

Gritos de
euforia

EsbeltoSão reno-
vados so-
lenemente pelo católi-
co na Semana Santa

Caloura
(?) Stout,
escritor
dos EUA

3/así — car — leg. 4/male. 6/viária.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
06 
01 
03 
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A Delegacia de Homicídios abriu 
inquérito de “mor te a apurar” 
para investigar o caso da ossada 
humana encontrada no fim da 
manhã de ontem durante a esca-
vação de um poço em um imóvel 
no Bairro Interlagos, em Cascavel. 

Por enquanto, a DH aguarda a 
perícia da ossada para identificar 
sexo, idade e causa mortis e, com 
isso, chegar à identidade da vítima. 
Não se sabe nem se seriam ossos 
de criança ou adulto, tampouco há 
quanto tempo estaria enterrado ali. 

Inicialmente o procedimento 
é feito no IML (Instituto Médico 
Legal) de Cascavel, mas, caso 

Ossada levanta dúvida
sobre desaparecidos

haja necessidade, será enviado a 
Curitiba. Não há prazo para a con-
clusão da perícia. 

A polícia informou que nesse 
imóvel já passaram diversos mora-
dores, mas os atuais vivem ali há 
mais de dez anos e não sabiam da 
existência do cadáver.

Somente após a perícia a DH 
vai definir como o caso será 
tratado: homicídio com ocul-
tação de cadáver, ou somente 
ocultação de cadáver.

Desaparecidos 
Não há no cadastro de pessoas desa-
parecidas da Secretaria da Segurança 

Pública do Paraná registros de desapa-
recidos há mais de dez anos em Cas-

cavel. Os três registros mais antigos de 
adultos desaparecidos em Cascavel são: 

Levi Hermes de Freitas, desaparecido 
desde 2011 aos 48 anos de idade. Ele 
usava trajes sociais quando desapare-

ceu e tinha cabelos e olhos pretos. 
Outro registro é de Andreia Jagas Cou-
tinho, desaparecida em 2013, com 14 

anos. Ela tinha cabelos e olhos castanhos.  
E ainda Lauris Renato Marinho, desapa-
recido em 2014, com 29 anos. Ele tinha 
olhos e cabelos pretos e vestia moletom 

cinza, calça e tênis pretos.  Como menores 
de 12 anos consta o desaparecimento de 
Adriano Marques da Silva, que sumiu em 
1986 com oito anos de idade. E o caso da 
jovem Tatiele Terra Felipe, desaparecida 

em 2016, com dez anos. 

883 dias e nada concreto 
O caso de Tatiele Felipe teve grande repercussão em Cascavel e região. A menina 

morava com a avó no Bairro Universitário e desapareceu no dia 13 de dezem-
bro de 2016, quando saiu para ir à padaria buscar pão. Depois de diligências 

na cidade e na região, policiais do Sicride (Serviço de Investigação de Crianças 
Desaparecidas), de Curitiba, foram até a casa da mãe de Tatiele, em São José do 
Patrocínio, acreditando que a menina estivesse lá, mas ela não foi encontrada. 

Nesses mais de dois anos o Sicride recebeu inúmeras denúncias de possíveis pis-
tas da menina, mas nenhuma delas com sucesso. Há duas semanas policiais do 
Serviço estiveram novamente em Cascavel realizando diligências, também sem 
avanço nas investigações.  Já são 883 dias de desaparecimento da menina, que 

hoje tem 13 anos, ainda sem qualquer pista concreta do que houve com ela. 
O Sicride pede que informações e denúncias sobre o caso sejam repassadas de 

forma anônima pelo telefone (41) 3224-6822. 

OSSADA foi 
encontrada 

durante 
escavações 

para abertura 
de um poço  

TATIELE 
está 

desaparecida 
há mais de 2 

anos e não há 
pistas 



 

13POLÍCIACASCAVEL, 15 DE MAIO DE 2019

Pais presos por morte de bebê
Os pais do bebê de nove meses que morreu no dia 10 de abril no HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel, após permanecer seis dias internado, foram presos 
na manhã de ontem em Toledo. Eles são investigados pela morte da criança.

De acordo com o que foi apurado na investigação, a versão dada pelos pais, de 
que a criança teria caído da cadeira enquanto era alimentada e batido a cabeça 

com violência no chão, não seria verdadeira. 
Para a polícia, o ferimento grave na cabeça foi causado pelo pai, que, durante 
uma discussão com a mãe, teria arremessado um objeto de cerâmica com a 

intenção de acertá-la, mas atingiu o bebê. 
Ainda de acordo com a polícia, a criança teve traumatismo craniano e perda de 

massa encefálica, razão da morte. 
Os pais têm 20 e 23 anos e tiveram a prisão temporária decretada. Eles estão 
detidos na Cadeia Pública de Toledo e devem responder pelo crime de lesão 

corporal seguida de morte.   

Edilson da Silva Portela foi con-
denado a quatro anos de prisão em 
regime semiaberto (quando o con-
denado pode trabalhar durante o 
dia mas durante a noite e feriados 
precisa voltar para a penitenciária) 
pelo atentado à vida de Jean Lucas 
Magalhães dos Santos. 

O crime aconteceu em julho de 

 A Polícia Civil busca os dois suspei-
tos da tentativa de latrocínio registrada 
no fim da tarde de segunda-feira (13) na 
Rua Bolívia, no Bairro Pacaembu, em Cas-
cavel. A vizinha que socorreu o idoso de 
93 anos, vítima de vários golpes de faca, 
disse ter visto um jovem fugindo de bici-
cleta do local. Mas após analisar imagens 
de câmeras de segurança das redondezas, 
a polícia revela que houve coparticipação 
no crime, ou seja, havia dois indivíduos 
no local. “Até o momento a polícia tem 
a informação de que seriam dois rapa-
zes com pouco mais de 20 anos e de cor 
clara. Um deles vestia um moletom azul 
com estampa branca na frente e a bici-
cleta também seria azul. Então quem viu 
alguém com essas características naquela 
região do bairro que procure a polícia”, 
pediu o delegado adjunto da 15ª SDP, 

Homem é condenado por 
tentativa de homicídio

2012. Jean andava pela marginal 
da BR-277, no Bairro Guarujá, quando 
foi atingido nas costas por tiros.

O motivo do crime seria o rela-
cionamento de uma sobrinha de 
Edilson com Jean. 

A acusação era de tentativa de 
homicídio qualificado, com as quali-
ficadoras de motivo torpe e recurso 

que dificultou a defesa da vítima, 
mas a condenação foi por tentativa 
de homicídio simples. 

O réu responde o processo em 
liberdade. A defesa recorreu da 
sentença e ele deve continuar solto 
até o novo julgamento. 

Simulador mostra 
perigos no trânsito
Hoje, das 9h ao meio-dia, um 
simulador de trânsito estará dispo-
nível para a população no Centro 
de Cascavel. A ideia é mostrar 
como o uso do celular e ingestão 
de bebida alcoólica pode interferir 
na direção de um veículo. 
A iniciativa é da Ecocataratas, 
concessionária responsável pela 
administração da BR-277 entre 
Foz do Iguaçu e Guarapuava e é 
realizada em apoio ao movimento 
Maio Amarelo. 
Das 18h às 21h o simulador estará 
no Centro Universitário Univel. 

Polícia busca ladrões que agrediram idoso

Fernando Zamoner. 
Denúncias e informações podem ser 

feitas de forma anônima pelos telefones 
190 e 197. 

A princípio, o caso é tratado como 
tentativa de latrocínio, já que o que foi 

apurado é que os assaltantes levaram 
dinheiro do caixa e que estava no bolso 
da vítima. Mas outras hipóteses ainda 
não estão descartadas e só poderão ser 
esclarecidas quando o idoso, que segue 
internado, puder ser ouvido.  

POLÍCIA tenta localizar dois suspeitos do crime 
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Em Cascavel
Em Cascavel, no próximo dia 29, o 
Sesc realizará duas aulas de ioga 

(uma na sede e outra no Lago Muni-
cial), baile recreativo, aulas coletivas 
de pilates e alongamento e passeio 

ciclístico, além de enviar professores 
a empresas – são dez profissionais 
disponíveis para atender de 12 a 15 

empresas, que devem agendar visitas 
com o Sesc. O Município, com a 

Secesp e os territórios cidadãos, além 
de academias e clubes, também parti-
ciparão do evento, como parceiros.

Dia do Desafio com
novidades em 2019

Evento que fará pessoas 
do mundo inteiro a mover em 
prol dele no próximo dia 29, o 
Dia do Desaf io teve a edição 
2019 lançada ontem pelo Sesc 
Cascavel, que atende mais de 
20 municípios na região.

A novidade é que a partir deste 
ano a competição saudável entre 
cidades movimentará pessoas 
durante todo o mês de maio, com 
o início de uma campanha de 
conscientização pela realização de 
atividade física para melhoria da 
qualidade de vida e como forma 
de se evitar doenças relacionadas 
ao sedentarismo.

“Estamos tentando expandir 
[a conscientização] a todo o mês 
de maio. Nosso objetivo é que o 
Dia do Desafio seja lembrado em 
todos os eventos que promover-
mos no ramo da atividade física, do 

FÁBIO DONEGÁ

exercício físico e do esporte, e que 
usemos a marca para levantar a 
bandeira da importância da prática 
da atividade física, incentivando as 

Disputa saudável
Desde o ano passado, a disputa 
entre cidades passou a ser trienal, 
ou seja, os mesmos municípios que 
foram adversários em 2018 serão 
também em 2019 e 2020. Cascavel 
concorre com Caxias do Sul (RS). No 
ano passado, a vitória foi cascave-
lense, com cerca de 50% (159 mil 
pessoas) da população participando, 
contra 33% (144 mil pessoas) da 
cidade gaúcha, de cerca de 500 mil 
habitantes. A competição serve 
apenas como incentivo à prática da 
atividade física em busca da vitória.

Lei Nº 13.645
Desde o ano passado, o Dia do 

Desafio está amparado legalmente, 
o que passará a ser mais difun-
dido a partir desta edição. A Lei 

Nº 13.645, de 4 de abril de 2018, 
sancionada por Michel Temer, 

institui desde então o Dia Nacional 
do Desafio, a ser comemorado na 

última quarta-feira do mês de maio 
de cada ano. O parágrafo único do 

texto diz que “a comemoração com-
põe-se de atividades físicas e espor-
tivas orientadas, a serem realizadas 

por, no mínimo, quinze minutos, 
em empresas privadas, em órgãos 

da administração pública, direta 
e indireta, em estabelecimentos 
escolares, nos lares, nos espaços 

públicos e em quaisquer outros 
lugares que permitam o convívio 

saudável entre as pessoas”.

Edição 2019
Com a iniciativa de transformar em mensal a campanha de conscientização 

agregada ao Dia do Desafio, que segue sendo realizado mundialmente sempre 
na última quarta-feira do mês de maio, como é há 25 anos, a abrangência da 

promoção da atividade física é ampliada a grupos específicos que se reúnem em 
outro dia da semana, como clubes de escoteiros ou de praticantes de ioga ou 

pilates, por exemplo. Ainda assim, a contabilização de participantes será válida 
apenas para atividades realizadas no Dia do Desafio, que por meio do Sesc e em 
parceria com o poder público e empresas privadas, oferece diversos meios para 

a realização de exercícios físicos.

pessoas a realiza-la de forma regu-
lar”, explica o técnico de Atividades 
do Sesc Cascavel, Rodrigo Henri-
que dos Santos.
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PLACAR DE ONTEM
SÉRIE B

 Oeste ?x? Cuiabá
 Figueirense ?x? B. de Pelotas

FUTSAL SÉRIE OURO
 Umuarama ?x? C. Mourão
 Matelândia ?x? Foz Cataratas 

            COPA DO BRASIL
19h15 Atlético-MG x Santos
21h30 Corinthians x Flamengo
21h30 Fluminense x Cruzeiro 

JOGAM HOJE

Galo e Peixe no 
Independência
A Copa do Brasil chega ao seu 
momento mais decisivo, e a entrada 
dos times que participam (ou parti-
ciparam) da Libertadores da América 
apimenta ainda mais esta disputa. 
Nesta quarta-feira, às 19h15, no 
Independência, o  Atlético-MG, elimi-
nado na fase de grupos do torneio 
continental, recebe o  Santos pela 
rodada de ida das oitavas de final. 
Neste duelo de gigantes, o Atlético 
precisa mostrar a sua força em casa 
e se impor diante do Santos, que 
chegou até aqui com 100% de apro-
veitamento como mandante desde a 
primeira fase da Copa do Brasil.

O Cascavel Futsal inicia nesta quarta-feira uma 
sequência de jogos longe de seu torcedor, 
a começar em São José dos Pinhais, onde 
enfrenta os donos da casa às 20h, no 
Ginásio Ney Braga, em partida atrasada da 
7ª rodada da Série Ouro do Paranaense. De 
lá, a Serpente seguirá para Santa Catarina, 
onde enfrentará o Joinville na sexta-feira, pela 
5ª rodada da Liga Nacional. Para encerrar 
a maratona longe de seus domínios, o time 
cascavelense voltará à quadra pelo Estadual, 
na segunda-feira (20), para clássico com 
o Marechal. Assim, só voltará a atuar no 
Ginásio da Neva no dia 25, contra o Blu-
menau-SC, pela Liga. Para a sequência como 
visitante, o pivô Diego (foto), recuperado 
de lesão, está pronto para retornar. O camisa 
9 Tricolor atuou pela última vez no dia 1º 
de abril, na vitória da fora de casa sobre o 
Campo Mourão.

Donas das maiores torcidas do 
País, Corinthians e Flamengo se 
enfrentam nesta quarta-feira pela 
partida de ida da decisão da vaga 
às quartas de final da Copa do Bra-
sil, às 21h30, em Itaquera.

O clima é de mistério nos donos 
da casa, que treinaram com por-
tões fechados ontem. O certo é 
que o atacante Gustavo, em recu-
peração, segue fora de ação. O 
zagueiro Henrique foi o escolhido 
para falar com a imprensa e relem-
brou do confronto entre as equipes 
na semifinal do ano passado.

“Sabemos que em casa temos 
que fazer um bom resultado. Às 

Encontro das Nações
vezes mesmo jogando a segunda 
partida fora, se jogar mal em 
casa complica. Tem que estar 
bastante focado para que possa-
mos fazer o resultado em casa e 
ir para o segundo jogo não tran-
quilo, mas em boa condição”, 
comentou o jogador, vice-cam-
peão no ano passado.

No Flamengo, que desta vez 
decidirá a vaga em casa contra 
o Corinthians, no dia 4 de junho, 
no Maracanã, a única dúvida no 
time titular é para o gol, com 
a permanência de César ou o 
retorno de Diego Alves, recupe-
rado de lombalgia.

Fluminense x Cruzeiro
Com promessa de uma disputa bastante ofensiva nesta quarta-feira,  Flumi-
nense e  Cruzeiro abrem no Maracanã, às 21h30, o duelo em busca de uma 

vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Fluminense e Cruzeiro vêm de der-
rota no Campeonato Brasileiro. O Tricolor perdeu o clássico para o Botafogo 
e a Raposa caiu diante do Inter. Agora, no entanto, o foco muda. A promessa 

de jogo bonito se dá porque o Cruzeiro, que vinha encantando, agora vive 
seu momento mais conturbado de 2019, com derrota também na Libertado-
res. Já o Fluminense, que conseguiu uma inesquecível remontada diante do 

Grêmio, voltou à sua realidade após a derrota para o Botafogo.

CASCAVEL FUTSAL
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         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

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

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

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

JOGAM HOJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

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

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

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

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

EFE
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