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O Mutirão Água Boa - Cidade Limpa entra na segunda etapa da ação. Agora serão 
visitados 27 locais que estavam fechados no início dos trabalhos, em abril. Todos os 
pontos foram mapeados pelo Setor de Endemias que faz o trabalho de combate a 

criadouros do mosquito transmissor da dengue. Decreto municipal dá amparo legal 
para que as equipes entrem à força em imóveis historicamente fechados. 

Acusados de matar jovem
têm longa ficha criminal 

A Delegacia de Homicídios pede ajuda da população para chegar aos dois acusados 
de terem matado uma jovem de 22 anos no domingo à noite em Cascavel com tiros de 

escopeta calibre 12. Joel dos Santos e Edivan dos Santos têm uma longa ficha criminal. A 
suspeita é de que estejam escondidos em acampamentos sem-terra. l Pág. 12
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Ministra Tereza 
Cristina (Agricultura, 

Pecuária e 
Abastecimento) diz 
que o Plano Safra 
2019/2020, que será anunciado 

oficialmente hoje (18), no Palácio 
do Planalto, dará prioridade aos 
pequenos e médios agricultores. 
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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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Nublado Nublado Nublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

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

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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NubladoNubladoNublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)

Cheia
17/06 - 05h31

Não existe dor que 
dure para sempre

Nublado

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

“Vamos privilegiar, ou focar 
mais, no número maior de 

produtores para pegar os 
recursos do Plano Safra. 
Não é que vamos discri-

minar os maiores, para eles teremos 
outras opções, para que também 

tenham recursos mais baratos e mais 
compatíveis com a nossa atividade 
agropecuária. Mas vamos fazer com 
que os pequenos e os médios tenham 

mais acesso ao crédito, o que eles 
nem sempre tiveram”.

Nublado Nublado

As angústias que permeiam a vida humana são contadas 
e cantadas em melancólicas melodias registradas ao longo 
do tempo. Histórias e canções foram consumidas ao redor 
da fogueira.

Até mesmo o salmista se amargurou, porém, sem deixar 
de acreditar em Deus e confiantemente esperar: “Os que 
semeiam entre lágrimas, recolherão com alegria. Na ida, 
caminham chorando, os que levam a semente a espargir. 
Na volta, virão com alegria, quando trouxerem os seus feixes” 
(Salmo 125, 5-6).

Quando doer, lute, e, se doer ainda mais forte, lute 
com muito mais força. Não há dor que dure para sempre. 
Perdoe-se e perdoe os outros também. Siga em frente. 
Sempre há razões para ser feliz! Descubra aquilo que te 
conecta com as outras pessoas. Tenha prazer em contemplar 
as obras da criação. Relacione-se com Deus.

Viva e alegre-se, porque essa dor irá passar! 
E, tão logo, quando passar, surgirão inevitáveis novos 

desafios a serem suportados e superados e de tal modo se 
repetirá durante toda a jornada. Estar vivo é se fadigar com 
os afazeres do dia a dia. Terminante descanso só mesmo 
no Céu, assim como a verdadeira Justiça, só de lá provêm.

Não existe problema que não possa ser abrandado, ate-
nuado, suavizado. Não existe dor que dure pera sempre.

E se der vontade de chorar... não tem problema, não 
tenha medo... o Senhor também chorou (João 11,35).

Jeandré C. Castelon é advogado, pós-graduado em Cultura 
Teológica e membro da Pastoral Familiar
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Paranhos: 80% de aprovação
O líder do Governo na Câmara, Romulo Quintino (PSC), 

revelou ontem que levantamentos nos bairros demonstram 
um índice de 80% de aprovação ao Governo Paranhos. Ao 

criticar os oposicionistas, o vereador declarou que eles 
“batem, batem, batem e [o prefeito Leonaldo] Paranhos 

continua bem avaliado”. Para ele, os vereadores têm 
buscado os holofotes para degradar a imagem da gestão, 

deixando de reconhecer os avanços.  “Só não vê quem não 
quer enxergar. Não tem o que fazer. O projeto de vocês foi 
derrotado na urna, não têm mais o que fazer. Isso continua 

aqui dentro do plenário, de maneira clara e evidente”.

Irregularidade?
Nos grupos de política no WhatsApp circularam ontem 
denúncias de que assessores parlamentares estariam 
apenas batendo o cartão sem cumprir expediente. Diz 
o denunciante que um “assessor de vereador chega de 

moto na Câmara, estaciona em frente à Acic, entra, bate o 
ponto e vai embora”. Pelas câmeras é possível identificar 

o espertinho, basta o denunciante dar nome ao boi. A 
mesma situação já foi flagrada com uma ex-assessora do 

ex-vereador Damasceno Júnior.

A votação plenária 
ontem na Câmara de Cas-
cavel revela uma situação 
que beira ao desrespeito. 
Na recontagem dos votos 
para um pedido de adia-
mento do projeto que 
define as atividades proi-
bidas nos quiosques da 
Avenida Brasil e na Rua 
Paraná, o vereador Olavo 
Santos (PHS) usou de cha-
cota para rebater Romulo 
Quintino (PSC). “O líder 
de Governo [Romulo] está 
tumultuando essa Casa de 
Leis”, disse Santos, que, 
ao ter a declaração reba-
tida por Quintino, disparou: 
“Mimimi... mimimi...”

Os microfones foram 
cortados sob uma enxur-
rada de pedidos de ques-
tão de ordem. 

Foram 11 votos favorá-
veis ao adiamento e nove 
contrários. Mesmo após a 
recontagem do secretário, 
Aldonir Cabral (PDT), houve 
protestos de parlamenta-
res que insistiam em nova 
votação. Propostas ignora-
das pela presidência, que 
manteve a votação.

A relação entre os verea-
dores da base governista e 
os de oposição está cada 
vez mais conflituosa. Sem 
consenso, o plenário virou 
área de duelo com discur-
sos provocativos. 

Olavo tem criticado 
duramente a atuação da 
gestão, sobretudo com 
relação aos projetos enca-
minhados para votação. 
Ontem o alvo foi uma 
resposta sobre o projeto 
relacionado aos quiosques: 
“Uma folha em branco dá no 
mesmo. Afrontou Fernando 
Hallberg [que pediu vista do 
projeto na semana passada] 

Um show de ironias
Mais uma vez, situação 
e oposição à gestão 
de Leonaldo Paranhos 
(PSC) transformaram o 
plenário em ringue. Teve 
até aplausos ontem após 
vitória da oposição diante 
do pedido de adiamento 
de votação do projeto 
dos quiosques. Agora, o 
procurador jurídico Luciano 
Braga Côrtes será chamado 
para uma reunião com 
os vereadores. Algo já 
reivindicado na 
semana passada.

Ambulâncias
Depois de tantas 
críticas em relação à 
Taxa de Proteção a 
Desastres - considerada 
inconstitucional, mas 
mantida pelos vereadores 
-, hoje, às 9h, no Paço 
Municipal de Cascavel, 
serão entregues duas 
ambulâncias ao Corpo de 
Bombeiros, no valor total 
de R$ 448 mil. O fim da 

taxa chegou a ser debatida 
ano passado, mas a maioria 
dos parlamentares achou 
justo que os cascavelenses 
continuem a pagar mais essa 
conta - pois o Estado não 
teria condições de custear os 
serviços na cidade. A promessa 
é de que neste ano a taxa 
inconstitucional seja revista.

Palanque
O secretário de Meio 
Ambiente, Wagner Yonegura, 
anuncia hoje uma novidade 
que agrada pequenos 
empresários de Cascavel, 
que antes precisavam pagar 
por laudos para licenças 
ambientais em atividades 
sem riscos à natureza. A ação 
é meramente política, pois já 
obteve aprovação na Câmara 
de Vereadores e entrou em 
vigor imediatamente após 
a sanção. Ela exclui uma 
burocracia que custava caro: 
mais de R$ 3 mil a cada 
empresário que precisava 
contratar um profissional 
para emitir o laudo. 

Vereador usa chacota
durante a sessão

e todos os demais”.
Diante da falta de 

informações, o vereador 
Paulo Porto (PCdoB) pediu 
adiamento do projeto por 
mais três sessões. Os 
vereadores cobram que o 
procurador jurídico do Muni-
cípio, Luciano Braga Côrtes, 
vá até a Câmara explicar o 
projeto pessoalmente. Rafael 
Brugnerotto (PSB) também 
argumentou pelo adiamento: 
“Assim será possível ade-
quar uma redação coerente. 
É de nosso interesse a apro-
vação do projeto”.

O texto apresentado 
pelo Executivo permite 
atividades com flipera-
mas - videogames que 
conquistaram a juventude 
dos anos de 1990. Hoje 
as peças são considera-
das relíquias e, por isso, 
a permissão virou motivo 
de piada no plenário. Ape-
sar dos questionamentos, 
Josué de Souza (PTC) defen-
deu a votação em plenário 
e ainda criticou o grupo opo-
sicionista: “Não cabe mais 
querer ficar dando uma de 
‘prefeitinho’. Parece que 
esta Casa quer ser prefeito 
e administrar do jeito deles 
[oposicionistas]. Quem quer 
administrar que se candi-
date para ditar as regras”. 

Com a aprovação do adia-
mento, Paulo Porto (PCdoB) 
provocou: “Tem que parar 
com essa coisa. Se perdeu, 
perdeu e continua sessão”. 

Romulo Quintino não 
engoliu a provocação e revi-
dou: “Tenho que concordar 
com Paulo Porto: se perdeu, 
perdeu. O pessoal da oposi-
ção não entendeu ainda: se 
perdeu a eleição, perdeu e 
ainda estão brigando!”  
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S A N E P A R . C O M . B R

NOSSO 
TRABALHO 
ENCHE SUA 
VIDA DE 
SAUDE.

Planejamento a longo 
prazo que promove o 
desenvolvimento econômico 
do nosso Estado.

Mais de R$ 7 bilhões em 
investimentos para os 
próximos 5 anos.

Referência na área  
de saneamento na  
América Latina.

Análises constantes para 
garantir a qualidade  
da água.

177 laboratórios próprios 
para análises de água  
e esgoto.
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 Segundo dados do projeto de 
extensão “Determinação Men-
sal do custo de Cesta Básica de 
alimentação em Cascavel” da 
Unioeste, em maio o valor da cesta 
básica individual de alimentos em 
Cascavel sofreu redução de 5,69% na 
comparação a abril: o gasto mensal 
para um indivíduo adquirir todos os 
produtos constantes da cesta passou 
de R$ 388,72 para R$ 366,59.

Dos 13 produtos pesquisados 
em Cascavel, nove apresentaram 
queda de preços. Os itens que 
registraram maior variação nega-
tiva foram: feijão preto (-17,84%), 
tomate (-15,90%), batata (-13,66%) 
e banana (-13,19%). 

O feijão seguiu tendência nacio-
nal de queda, tendo seu preço 
médio diminuído em 16 capitais. 
A redução dos preços de tomate, 

50 óbitos nas UPAs
As UPAs (Unidades de Pronto-A-

tendimento) registraram nos qua-
tro primeiros meses deste ano 50 
óbitos de pacientes. A estrutura 
com maior índice de mortalidade 
é a Veneza, com 25 registros de 
janeiro a abril, seguida da Brasília 
(14) e da Tancredo (11). 

Ontem a Secretaria de Saúde de 
Cascavel apresentou as contas do 
primeiro quadrimestre do ano. 

Na atenção às urgências, nas 
UPAs, foram prestados 31.330 
atendimentos na Veneza; 31.259 
no Brasília e 21.004 na unidade 
da Tancredo.

Nos encaminhamentos aos hos-
pitais houve aumento: passou de 
1.130 para 1.904 (ampliação de 
68,4%) na comparação ao primeiro 
quadrimestre do ano passado; e 

crescimento também de consul-
tas, passando de 78.640 para 
98.171 (ampliação de 24,8%). Os 
pacientes em observação tiveram 
redução: de 41.396 para 26.710 
(redução de 35,4%).

No quadrimestre deste ano, 
foram gastos R$ 79.459.495,19 em 
saúde, contra R$ 83.832.092,09 no 

Faltantes
Impressiona o total de pacientes que marcaram consultas e falta-

ram: no Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná), 
o índice chega a 16,6% de janeiro a abril deste ano, um total de 5.117 
consultas. Foram autorizadas 38,3 mil consultas no período no Cisop.  
Hoje há fila de espera para consultas especializadas de média com-
plexidade de 31.075 pessoas, divididas da seguinte forma: nutrição 
5.872, ortopedia 4.677, otorrinolaringologia 4.559, cirurgia vascular 
4.440, e dermatologia 2.640.  Há ainda 4,5 mil pacientes à espera 
de consultas em alta complexidade: as maiores demandas são para 
ortopedia (1.539), ginecologia cirúrgica (1.218), hematologia (713) e 
reabilitação física (249).  Para exames há fila de espera de 45.675 

pacientes - seriam necessários R$ 5,4 milhões para zerar a fila.

mesmo período de 2018. 
A redução se deve à queda 

nos repasses do Estado e da 
União que, juntos, somam  
R$ 4 milhões. O Município manteve os  
R$ 63 milhões ao setor.

Em todo o ano de 2018, 228 
pessoas morreram nas UPAs: 131 
na Veneza e 97 na Brasília. 

FEIJÃO preto ficou mais barato em maio

batata e banana foi influenciada 
por fatores climáticos, que contri-
buíram para o aumento da oferta 
desses produtos.

Por outro lado, o preço do leite 
subiu 7,91% dado ao baixo estoque 
nas indústrias e à redução da oferta 
no campo. O preço do café apresen-
tou pequena variação positiva.

A queda de 5,69% no valor da 
cesta básica individual refletiu na 
mesma proporção no valor da cesta 
básica familiar. Em maio, o valor 
da cesta básica familiar de alimen-
tos caiu de R$ 1.166,15 para R$ 
1.099,17 e, assim, o salário mínimo 
estimado para a compra de alimen-
tos e demais despesas básicas 
(habitação, vestuário e transporte) 
para uma família de quatro pessoas 
em Cascavel caiu de R$ 3.265,60 
em abril para R$ 3.079,72 em maio.  

Custo da cesta básica recua
DIVULGAÇÃO
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Um princípio de incêndio foi 
registrado ontem em um imóvel 
abandonado na área central de 
Cascavel, na Rua Carlos de Car-
valho, quase esquina com a Rua 
Recife. Populares viram fumaça 
saindo do imóvel e acionaram o 
Corpo de Bombeiros. O fogo foi 
controlado rapidamente.

Conforme os bombeiros, o fogo 
pode ter sido causado por pes-
soas que moram de maneira ile-
gal no local. Pela janela era pos-
sível ver grande quantidade de lixo 
nos cômodos.

Populares afirmam que o imóvel 
é da Prefeitura de Cascavel, pois já 
foi sede do IPMC (Instituto da Previ-
dência do Município de Cascavel). 
No fundo existem restos de abrigos 
de pontos de ônibus amontoados. 

A prefeitura foi questionada se 
o imóvel pertence ao Município e 
se deve haver ações para garantir 
maior segurança no local, mas não 
houve retorno.  

Fogo é registrado em 
prédio abandonado

O Conseg Cascavel - entidade que 
trata sobre políticas públicas para a 
segurança comunitária - se reúne nesta 
terça-feira (18), às 19h, para discutir a 
descentralização por meio do atendi-
mento de alguns bairros de Cascavel e 
na área rural, levando as instituições de 
segurança pública até a comunidade. O 
encontro será no salão da Paróquia Santa 
Luzia, na Rua Suíça, 1.887.

Uma das ações já está em andamento: 
o Conseg está firmando parceria com o 
Território Cidadão por conta do projeto 
Vizinho Solidário, o qual já existe em 
outros bairros e agora será lançado no 
Cascavel Velho.

De acordo com o presidente do 

FOGO teria sido causado por 
pessoas que invadiram o local 

 Conseg e Cascavel Velho discutem Vizinho Solidário
Conseg Cascavel, Clovis Petrocelli, o pro-
jeto Vizinho Solidário é novidade na região 
do Bairro Cascavel Velho e por isso será 
feito o lançamento do projeto: “O Conseg 
Cascavel vem atuando em outros bairros, 
mas em parceria com a Prefeitura de Cas-
cavel. A região do Bairro Cascavel Velho 
receberá pela primeira vez o projeto Vizinho 
Solidário. Para nós, é um prazer contribuir 
para a segurança do Município”.

Devem participar do encontro outros 
órgãos e instituições de segurança pública 
para dialogar com a comunidade sobre 
um caminho a ser seguido para a proteção 
dos moradores. “É justamente por meio 
do Projeto Vizinho Solidário que quere-
mos que haja um diálogo para que todos 

da comunidade possam ser atuantes para 
ajudar a coibir atos de roubos, acionando 
as Polícias Civil e Militar. Além disso, que-
remos conscientizar as crianças para que 
sejam parceiros desses órgãos e informar 
qualquer ato suspeito”, frisa Petrocelli.

Após a reunião, integrantes do Conseg 
Cascavel retornam à comunidade para 
dar continuidade ao projeto por meio de 
instruções de como agir mediante a um 
fato de marginalidade.

“A descentralização é justamente 
para ouvirmos o problema de cada lugar 
e levar a solução. Nosso Conseg é referên-
cia estadual. Queremos continuar assim, 
por isso queremos ouvir todos os bairros”, 
ressalta Petrocelli.    

AÍLTON SANTOS 
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durante o jantar na casa de Marcelo, 
e tem um ataque de fúria. Rato acha 
que Jeff e Vini o denunciaram para 
polícia e os confronta.

CÚMPLICES DE UM 
RESGATE

Omar e Priscila os assustam 
como se fossem assombrações. Os 
cúmplices conseguem pular o muro 
da mansão de Regina e entram no 
porão onde está Manuela pela pas-
sagem secreta.

TOPÍSSIMA 
Rafael e Vitor brigam. Graça sai 

de baixo da cama de Mão de Vaca. 
Edevaldo conta para André que não 
recuperou o diário. Antonio se des-
culpa com Sophia e lhe mostra o 
diário. Ela fica surpresa.

JEZABEL 
Barzilai, Emanuel, Micaías e 

Raquel chorando copiosamente. Elias 
está na fachada da casa de Queila, 
ouve uma voz dizendo que enviará 
chuva sobre a terra. Elias abre um 
largo sorriso e olha para o céu.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Paul ameaça Camila. Rania 

questiona Missade sobre Elias. Bruno 
e Marie se beijam. Dalila/Basma beija 
Jamil. Miguel perde muito dinheiro no 
cassino, e Robson lhe oferece um 
empréstimo.

VERÃO 90
Mercedes avisa a Murilo que 

Figueirinha falhou. Jerônimo perde 
na mesa de jogo. Jerônimo persegue 
Magaiver. Tânia devolve a Gisela o 
dinheiro que Mercedes lhe deu. Merce-
des pressiona Vanessa. Jerônimo sofre 
ao ver Vanessa beijando Quinzinho.

A DONA DO PEDAÇO
Jô pede para Régis consolar 

Maria da Paz. Fabiana se aconselha 
com Rock. Régis se penaliza com o 
sofrimento de Maria da Paz e os dois 
se beijam. Vivi demite Fabiana, que 
decide mostrar seu amuleto antes de 
ir embora.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Débora vê a foto que Iuri postou 
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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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Você vai achar fácil encontrar um bom 
equilíbrio entre atividade e repouso e 
isso vai ser bom para o seu bem-estar.

To
ur

o 

Você deve se certificar de que não 
está sendo muito duro consigo mesmo. 
Você está cavando muito profundo em 
suas reservas.

Gê
m

eo
s Você está totalmente feliz com você 

mesmo e está estabelecendo uma vida 
equilibrada. Praticar esporte seria uma 
boa ideia.

Vi
rg
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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.  

Você está completamente absorto 
em seus pensamentos e devaneios. 
Você terá a inspiração para fazer pro-
gressos em seus planos. Você está 
usando muita energia e a fadiga é 
desagradável.  

Não deixe que os outros se encarre-
guem de dar passos por você ou as 
coisas podem dar errado. Há previsão 
de acesso de nervos e, embora você 
não queira, você realmente deveria 
manter distância. 

Ca
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Sua autoexpressão será mais clara e 
concisa, mas não se esqueça de como 
lidar com outras pessoas. Períodos de 
estresse estão no horizonte, mante-
nha a calma e concentre-se em suas 
prioridades.

Se você estiver disponível para todo 
mundo que  precisa de você, você 
precisa definir os limites. Perturba-
ções menores existem para lembrá-lo 
de que você pode melhorar seu bem-
-estar e não descuidar da saúde.

Há discussões frutíferas no horizonte. 
Não hesite em solicitar ajuda jurídica. 
Não deixe que as necessidades de 
outras pessoas o oprimam. Elas esta-
riam em detrimento de você mesmo e 
você não pode permitir isso.

Você vai se beneficiar de uma atmos-
fera agradável e amigável, onde o 
humor irá desempenhar um papel 
dominante.  Seria uma boa ideia ativar 
o seu circulação sanguínea praticando 
esportes ou respirando ar fresco. 
Você se sente mais confortável com 
você mesmo e está ciente disso. 
Não explore a sua aura, deixe as 
coisas seguirem seu curso natural. 
Outras pessoas vão tentar frear a sua 
vitalidade. 

Evite pessoas negativas, você precisa 
de otimismo. Pense em você, agora 
mais do que nunca. Você vai sentir 
mais suas necessidades orgânicas e 
vai usar isso a seu favor, você equi-
librará melhor descanso e atividade.

 Em “Malhação”, Lara não deixa 
Rita falar com Filipe. Lígia teme 
que Filipe ainda esteja envolvido 
com Rita. Tadeu Rita lembra do 
dia em que deu à luz. Tadeu 
sugere que ele e Rita seques-
trem Nina. 

Tadeu sugere que ele e 
Rita sequestrem NinaDI
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Ajuda o
autor de

telenovela

Tropa que
atua nos
limites de
um país

(?) exem-
plificativo,
conceito
jurídico 

Cartunista
de tipos
cariocas 

marcantes

(?)
Barcellos,
jornalista
policial

Empurrão 
ou panca-
da leve
(bras.)

(?) Gar- 
gantas,

hidrelétri-
ca chinesa

(?) de
Moura,

cidade de
Rondônia

Manuel
Bandeira
e Olavo
Bilac

Critério
observado
na compra
de imóveis

(?)
Paraíba,
jogadora
de vôlei

Formato do
esquadro 
de pedreiro

Sentimento
expresso 

em
velórios

Célula 
(?): é

produzida
pelo timo

Tradição 
matrimo-
nial árabe 

(pl.)

Rafael (?),
tenista

espanhol

Transitivo
Indireto
(abrev.) 

"Amanhã
(?)",

sucesso 
de Joanna

Fase 
reprodu-
tiva de 

animais

Mem de
(?), colo-
nizador

português
Tecla de

som origi-
nal na TV

(sigla)
(?)

artificial:
hidrata o
olho seco

Letra
indicativa 
do remédio
genérico

Cidade da
final da

Copa 2014
(fut.)

A árvore
cultivada
na técnica

bonsai
O (?) do
povo: a
religião,

para Marx

Cavalo novo, de 
até quatro anos

Como o vagabundo
gosta de viver

(?)-helmíntico:
combate vermes

Situação econômica que 
culminou com a recessão 

mundial
em 2008

Diz-se do
ônibus 

que não
para em
todas as
estações
de seu
trajeto

Local do
lustre

Capitão
(abrev.)

(?) verde, 
designa-

ção
popular da

bebida
absinto

Monogra-
ma de

"Carlos"
Condição
do carro
"tunado"

Alugada
(a van)
Cálcio

(símbolo)

Tapira
(Zool.)

Demarcar
(terreno)

Astro presente na
bandeira argentina
O teor de cafeína na
bebida energética

Mesa, em
inglês

Diz-se dos
textos que 

pecam
pela falta
de sentido

Saudação telefônica
Índice de Sustenta-

bilidade Empresarial
(sigla)

3/lan — sap. 4/mari. 5/nadal — rolim — table.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

Acusados de homicídio
têm extensa ficha policial

A Delegacia de Homicídios de 
Cascavel procura dois homens 
apontados como autores do homi-
cídio de Mara Eliza Jacinto Pires 
Ribeiro, 22 anos. A jovem foi morta 
na noite do último domingo (16) no 
Bairro Cascavel Velho. 

Joel dos Santos de Melo Alves 
é apontado pela DH como autor do 
disparo e Edivan dos Santos Martins 
é suspeito de ajudar na fuga de Joel.

Ambos têm extensas fichas 
criminais. Joel já respondeu por 
tentativa de homicídio qualificado, 
por te ilegal de arma de fogo e 

receptação. Edivan tem passagem 
por roubo agravado, sequestro e 
cárcere privado, estupro e embria-
guez ao volante e possui manda-
dos de prisão em aberto.

A polícia acredita que eles pos-
sam estar escondidos em um acam-
pamento sem-terra, já que Joel tem 
parentes em assentamentos de Cas-
cavel, Quedas do Iguaçu e Londrina. 

Quem tiver informações sobre 
o paradeiro deles pode entrar em 
contato de forma anônima pelos 
telefones 197 e (45) 99909-3842 
(plantão da DH) - apenas ligação. 

FOTOS: POLÍCIA CIVIL

A POLÍCIA acredita que os suspeitos possam 
estar em assentamentos sem-terra

O crime 
Conforme a polícia, a vítima não tinha 

relação com o atirador. Ambos estavam 
em uma festa e a vítima teria ido dormir 

em um imóvel perto do local da con-
fraternização. A vítima não morava no 
local. Joel teria dado falta do celular e 
começado a disparar contra os prédios 
vizinhos, a vítima acordou e foi verificar 
o que estava acontecendo, quando foi 

atingida na cabeça. Ela morreu na hora.
Pelo menos cinco disparos foram dados 

com uma escopeta calibre 12. 

O motociclista Pedro Henrique 
da Silva Santos, 19 anos, ficou 
gravemente ferido ao bater a moto 
em uma caminhonete. O acidente 
aconteceu na Rua Frei Maximiliano 
Kolbe, no Bairro Pioneiros Catari-
nenses, em Cascavel. Pedro teria 
perdido o controle e batido de 
frente na caminhonete que vinha no 
sentido contrário. Ele teve fraturas 
graves e expostas, foi sedado ainda 
no local e encaminhado ao HU 
(Hospital Universitário).

AÍLTON SANTOS
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
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CASCAVEL, 18 DE JUNHO DE 2019

1- MARCOS ROBERTO DA SILVA PRESTES E LUCIANY CAPITANI
2- LEOMAR CRUZ E SHIRLEY DE OLIVEIRA
3- PATRICK DE OLIVEIRA E DENISE MARCIANO ALVES
4- JUAREZ NUNES DE OLIVEIRA E ROSANA PINHEIRO DA SILVA
5- EDER SILAS DOS SANTOS E SARA LÚCIA CARDOSO SILVA
6- WESLEY VOICHICOVSKI HARTKOPF E ALINE APARECIDA DE MOURA
7- CELIO ROBERTO TANZI E IONE PEREIRA DE AZEVEDO
8- PABLO MURILLO SOUZA E CRISTIANE BROCA DA SILVA
9- RICARDO NUNES BONATO E JESSICA SANTANA DA SILVA
10- HELTON EDUARDO MACHADO E SARA CAROLINE SEIBERT MARCELINO
11- CAUE DIAS MUNHOZ E VITORIA APARECIDA CERESOLI
12- ROGERIO DE ARAUJO TELLES E JOZIELEY ELOIZA FERNANDES DE ARAUJO
13- EDI NELSON ANDRÉ E CRISTIANE DE JESUS SILVA
14- VANDERLEI CUSTÓDIO MATOZO
15- ANA ROSA DE ABREU

A equipe feminina cascavelense 
voltou para casa com o troféu de 
terceiro lugar do Campeonato 
Brasileiro de Bolão Sênior, reali-
zado no fim de semana em Pato 
Branco. A competição reuniu 
cerca de 200 atletas de 11 
cidades da região Sul do Brasil. 
Além de Cascavel e Pato Branco, 
o Brasileiro também contou com 
times de: Coronel Vivida, Mare-
chal Candido Rondon, General 
Carneiro, Canoinhas (SC), Blu-
menau (SC) - com três equipes 
-, Dois Irmãos (RS), Lajeado 
(RS), São Leopoldo (RS) e 
Venâncio Aires (RS).

Vitorioso no clássico com o 
Marechal pela Liga Nacional, na 
manhã de domingo (16), o Casca-
vel Futsal já pensa no compromisso 
de amanhã, em novo duelo contra 
um tradicional rival, o Toledo, às 
19h30, na Neva, pela Série Ouro 
do Paranaense.

O duelo será válido pela 13ª 
rodada, a última do primeiro turno. 
No Estadual, a Serpente ocupa a 
vice-liderança, com 27 pontos, 
um a menos que o Pato, líder 
com 28. Ambos têm o mesmo 
número de jogos disputados. O 
Pato encerrará sua par ticipação 
no turno apenas no dia 3 de julho, 
contra o Foz Cataratas, em casa.

Depois do jogo de amanhã com 
o Toledo, o Cascavel Futsal vol-
tará suas atenções novamente 
para a Liga Nacional, competição 
pela qual receberá o Jaraguá/SC 
no sábado, às 19h, também na 
Neva. Na Liga, o time cascave-
lense ocupa a sexta posição, com 
15 pontos. 

Cascavel Futsal em dose dupla

ARQUIVO ATLETAS

PLACAR DE ONTEM
COPA AMÉRICA

 Japão ?x? Chile 

ESPORTE16 HOJE NEWS, 17 DE JANEIRO DE 2019

         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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JOGAM HOJE
MUNDIAL FEMININO

16h Itália x Brasil
16h Jamaica x Austrália

COPA AMÉRICA
18h30 Bolívia x Peru
21h30 Brasil x Venezuela

A seleção brasileira feminina vive um clima decisivo 
nesta terça-feira, pela 3ª e última rodada do Grupo 
C da Copa do Mundo. No jogo contra a Itália, 
às 16h (de Brasília), em Valenciennes, na França, 
o Brasil pode até perder e ainda assim avançar às 
oitavas de final. Mas para isso teria de esperar até 
quinta-feira, dia do fechamento da primeira fase, 
para comemorar a vaga. Já em caso de vitória ou 
empate, a seleção de Marta, Cristiane e companhia 
estará garantida no mata-mata. Marta, aliás poderá 
se tornar hoje a maior artilheira isolada de Copas 
do Mundo. Atualmente ela divide o posto com o 
alemão Miroslav Klose, com 16 gols.

Vindo de vitória por 3 a 0 sobre 
a Bolívia, na estreia da Copa Amé-
rica, na última sexta (14), o Brasil 
volta a campo pela competição 
nesta terça-feira, às 21h30, para 
enfrentar a Venezuela, na Arena 
Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 

Arthur de 
volta à seleção

2ª rodada do Grupo A.
A seleção venezuelana empatou 

sem gols na estreia com o Peru. 
Assim, se os comandados de Tite 
somarem mais três pontos nesta 
noite, se garantirão antecipada-
mente nas quartas de final.

Em busca do objetivo, o trei-
nador brasileiro deverá fazer ape-
nas uma mudança na equipe, 
com saída de Fernandinho para a 
entrada do volante Arthur, do Bar-
celona, que treinou normalmente 
nos últimos dias, depois da pan-
cada que sofreu no amistoso com 
Honduras e que o tirou da estreia. 

CBF
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