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Perigo
à vista
A falta de proteção na
Rua Parecis tem tirado
o sono de moradores
do Bairro Santo Ono-
fre, principalmente de
quem tem filhos.
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BID começa a ser pago
A CONTA CHEGOU
 Quando Cascavel contratou o empréstimo milionário do BID, lá em 2014,

o argumento era de que só começaríamos a pagar dali a cinco anos.
Agora, a conta chegou! A primeira parcela da dívida tem que ser paga até
15 de abril, no valor de US$ 600.032,85. Nesses cinco anos, os juros já
vêm sendo pagos e, até mês que vem, já terão somado US$ 1,4 milhão.
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FC Cascavel faz
amistoso hoje em
Francisco Beltrão
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 O presidente Jair Bolsonaro
(PSL) lamentou o episódio do
vazamento de áudios de suas
conversas com o ex-ministro

da Secretaria-Geral da
Presidência Gustavo

Bebianno, demitido neste mês,
e afirmou que seus filhos não

mandam no governo. As
declarações foram dadas

ontem em café da manhã com
um grupo de 13 jornalistas no

Palácio do Planalto.

“Nenhum filho
meu manda no
governo. Não
existe isso”.

Opinião
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LEVANTE A CABEÇA E SIGA EM FRENTE
Palavras machucam? Não amiguinho. Não machucam. Pala-

vrões ofendem? Não, meu querido. Nós é que nos permitimos ser
fracos, frágeis, ao ponto de nos sentirmos ofendidos, de ficarmos
dodói com um dito grosseiro.

Não estou dizendo que é bonito ser feio. O que friso, ou o que tento
fazê-lo, é que grande parte dessa parafernália politicamente correta, essa
mania de ditar o que pode e o que não deve ser dito, acaba por tolher a
nossa percepção da realidade e a fragilizar a nossa personalidade, tor-
nando os indivíduos mais susceptíveis a manipulações de toda ordem.

Se nós não podemos dizer o que vemos porque estamos sendo
patrulhados e melindrados pelos sectários do politicamente correto, com
o passar do tempo, além de inibirmos nossa percepção, acabaremos
nos tornando pessoas inseguras que necessitam de confirmação de um
agente externo à nossa consciência. Ou seja: deixamos de confiar nos
nossos olhos, por medo de que isso não seja conveniente para a forma
como as patrulhas ideológicas querem que vejamos.

Não apenas isso. Se com o tempo passamos a denominar as nossas
percepções com cacoetes e jargões que nos são sugeridos através dos
mais variados meios. Com o tempo vamos perdendo o senso das pro-
porções e, se o perdemos, ou o deformamos, acabamos por nos tornar
pessoas extremamente sensíveis e, consequentemente, infantilizadas,
bem do jeitinho que o totalitarismo nosso de cada dia quer que os indiví-
duos sejam, pois, se nos agravamos com tudo, o Estado e seus tentácu-
los irão ter mil e uma justificativas para se apresentar como sendo o nosso
mediador entre os infernos criados por nossas sensibilidades inflamadas.

Por fim, se nos encontramos com o nosso senso das proporções mutila-
do, se nos convertemos em criaturinhas hipersensíveis que não sabem lidar
com uma ofensa e carecemos de uma referência externa que nos dê um
sentimento mínimo de segurança emocional, acabamos nos tornando uma
perfeita marionete nas mãos de manipuladores cínicos e maliciosos.

Podemos até chamar essa patacoada toda como criticidade, alterida-
de, diversidade e tutti quanti, mas, no fundo e na real, isso é o que é: uma
sutil destruição da autonomia da consciência individual.

Dartagnan da Silva Zanela é escritor

Sol

AGÊNCIA BRASIL
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Aula de trânsito

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

E a solução?
Inconformado, Dal Molin bem
que tentou descobrir o que a
Sanepar está fazendo para
resolver a situação dessas
cidades. Cri...cri...cri... O
silêncio reinou absoluto.
Agora, o parlamentar vai por
meio da Comissão
Permanente de Meio
Ambiente cobrar explicações
da Sanepar.

Esgoto
E se a água tratada está
nessa situação, o esgoto
também preocupa os
parlamentares. O presidente
interino da Câmara, Roberto
Parra (MDB), quer
comprovações do percentual
de tubulação existente na
cidade, inclusive quantas
residências efetivamente têm
coleta e destinação. “A
população não pode aceitar
desculpas. A Sanepar tem que
provar esses 99% de esgoto”.

Dinheirama
Para manter os serviços da
UPA Tancredo Neves, a
prefeitura formalizou o
repasse de R$ 9,7 milhões ao
Consórcio Intermunicipal
Samu Oeste. Desde março
passado todas as
contratações médicas

Águas de Cascavel
“Cascavel, cidade das águas” era o slogan do governo

passado, que agora parece ganhar outro sentido. É que a
Sanepar vem levando em caminhões-pipa água tratada de

Cascavel para cidades da região. Ao questionar a empresa, o
vereador Celso Dal Molin (PR) descobriu que o transporte é

feito rotineiramente para Santa Tereza do Oeste e Corbélia. O
argumento é que os dois municípios enfrentam falta de

capacidade para manter as residências abastecidas, portanto,
os caminhões são necessários para dar suporte.

E olha que as sugestões não param por aí. Os parlamentares
querem que a Companhia de Trânsito crie também uma
campanha educativa para que os motoristas aprendam de
uma vez por todas a usar as rotatórias.

passaram a ser
responsabilidade do Consamu.

Diminuiu, e daí?
Os passageiros perceberam a
redução das linhas no
transporte urbano. Na Câmara
de Vereadores, o tom de
cobrança aumentou em relação
à mudança do sistema.

Crédito sob suspeita
Um crédito suplementar de R$
1,2 milhão para atender ao
Programa de Modernização
Administrativa Tributária
despertou a atenção do
vereador Pedro Sampaio (PSDB).
O montante não estava
estabelecido na Lei Orçamentária
Anual de 2019. “Lamentável”,
resume Sampaio em seu pedido
de esclarecimentos ao secretário
de Planejamento e Gestão,
Edson Zorek.

Barbeiros na mira
Os maus motoristas que se
cuidem: os parlamentares que
integram a Comissão
Permanente de Segurança e
Trânsito propuseram à Cettrans
que seja criado um canal de
denúncias sobre infrações
cometidas na cidade. A ideia é
que, pelo WhatsApp, a
população possa repassar aos
agentes as irregularidades.

Cinco anos depois,
a conta chegou: BID
começa a ser pago

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Com praticamente to-
das as obras do PDI (Pro-
grama de Desenvolvimen-
to Integrado) prestes a
serem concluídas, a Pre-
feitura inicia o planeja-
mento para devolver ao
BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento) o
empréstimo em dólares.

Dos US$ 28,7 milhões
disponibilizados, o Muni-
cípio pegou cerca de US$
24 milhões, conforme in-
formações do IPC (Institu-
to de Planejamento de
Cascavel). Vencido o pra-
zo de cinco anos de ca-
rência, Cascavel come-
ça a depositar nas con-
tas da instituição finan-
ceira, com sede em Wa-
shington, nos Estados
Unidos, as parcelas do
contrato. A primeira, de

US$ 600.032,85, tem que
ser paga até 15 de abril.

Então vamos às con-
tas... Cinco anos atrás,
quando houve assinatura
do contrato, 1 dólar custa-
va R$ 2,23. Hoje, a cota-
ção é de R$ 3,75, valoriza-
ção de 68%. Ou seja, no dia
da assinatura do contrato,
a primeira parcela daria
equivalente a R$ 1,338
milhão. Hoje, ela já corres-
ponde a R$ 2,250. O jeito
é torcer para que até abril
o dólar despenque!

A chamada amortiza-
ção - que é o pagamento
da dívida em si - começa
em abril e se encerra lá
em 2038. São 40 parce-
las no total, sendo dois
depósitos por ano: um em
abril e outro em outubro.

E OS JUROS?
O Município já vem pagando os juros e as comis-

sões de crédito desde 2014, também em duas parce-
las anuais. Os recursos começaram a ser usados em
2015 para as obras do PDI - desde esse período co-
meçou a valer a variação das taxas: de juros, que é de
2,65% (calculada sobre o valor pego), e da comissão
de crédito, de 0,5% (calculado sobre o que ainda está
disponível para ser gasto).

Mais conta... Apenas em juros e comissão de cré-
dito, o Município terá pago até abril deste ano US$
1,4 milhão - sendo US$ 1.061.868,41 referente a ju-
ros e US$ 354.981,46 de comissão de crédito.

Como houve essa oscilação da moeda americana des-
de o início do contrato até agora, o valor total convertido
na moeda brasileira para juros ficou em R$ 4,8 milhões.

A taxa de juros e as comissões de crédito são ba-
seadas na Libor (London Interbank Offered Rate), que
engloba diferentes instituições financeiras.
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 O processo burocrático para con-
tratar uma auditoria independente
nas planilhas de composição de cus-
tos da tarifa do transporte público de
Cascavel foi oficialmente iniciado
ontem (28). Os detalhes foram ajus-
tados durante encontro de represen-
tantes da prefeitura, da Câmara e da
Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito).

Participaram da reunião o procu-
rador jurídico da prefeitura, Luciano
Braga Côrtes, o presidente da Cet-
trans, Alsir Pelissaro, a assessora
jurídica da Cettrans, Silvia Espíndo-
la, e o vereador Paulo Porto (PCdoB).

A expectativa é de que a licita-
ção seja aberta em 50 dias, mais
120 dias até definir a vencedora e
assinar contrato. Só a partir de
então, ou seja, agosto, deve ocor-
rer, de fato, a auditoria. “É um pro-
cesso que vai demandar esse tem-
po. Mas o prazo não é o mais im-
portante. Fundamental mesmo é
que teremos, com a auditoria, uma

Auditoria do transporte
coletivo só para agosto

maneira assertiva, segura, para
confrontar os dados das planilhas
das empresas”, diz o vereador.

Por to, inclusive, foi quem
abriu o debate sobre a necessi-
dade de uma auditoria indepen-
dente para analisar as planilhas
apresentadas pelas empresas
que, agora, querem reajuste de
14% sobre o valor das tarifas,
que chegariam a R$ 4,15.

“O Executivo e o Legislativo pre-
cisam ter em mãos esses dados
detalhados do transporte coletivo
na cidade. As empresas têm as con-
dições necessárias e têm quem as
defenda. E, nesse processo, defen-
der os passageiros, seus interes-
ses e necessidades, é responsabi-
lidade justamente do poder públi-
co, ou seja, do Executivo e do Legis-
lativo”, argumenta.

REUNIÃO dá pontapé inicial para auditoria

DIVULGAÇÃO

 Novo contrato
 em 2021

Para o vereador Paulo Porto,
apesar da demora da análise

sobre a situação atual, a auditoria
vai balizar as negociações do novo

contrato do transporte público,
que se encerra em dezembro de
2021.  Porto se mostra satisfeito
com a possibilidade de se obter

dados para fundamentar o futuro
debate do novo contrato do

transporte: “Esse [contrato] que
está em vigor hoje favorece as

empresas e é lesivo aos usuários. E
nós queremos um novo contrato,
que seja favorável aos usuários do
transporte público e justo para as

empresas”, afirma.

Atenção: bancos só reabrem na
quarta, ao meio-dia

Quem precisa de serviços bancários deve se programar, porque os bancos
atendem nesta sexta-feira (1º), e, devido ao feriadão de Carnaval, só voltam a

atender ao meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas. Já os supermercados abrem
normalmente todos os dias, mesmo na terça-feira de Carnaval.

Boa parte do comércio deve fechar na segunda-feira para compensar o dia
trabalhado no feriado em novembro.

CRONOGRAMA
Conforme o cronograma inicial, o
termo de referência para o
processo licitatório será iniciado na
próxima semana e a licitação em si
deve ser aberta dentro de 50 dias.
Nesse prazo, Casa Civil,
Departamento de Compras da
Prefeitura, Cettrans e Câmara de
Vereadores devem definir os
parâmetros para a auditoria a ser
contratada, além de preparar toda
a documentação legal para a
abertura da licitação.
“É um processo burocrático
complexo por conta das
especificidades do serviço que vai
ser contratado. Agora
encaminhamos essa demanda para
o departamento de compra e para
a Casa Civil, que vão definir o
cronograma exato para essa
licitação”, comenta o procurador
jurídico da prefeitura, Luciano
Braga Côrtes.
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Sua autoconfiança está melhorando, é hora de 
conversar com franqueza com alguém que você 
conhece. Seu corpo precisa de recarga, seria 
bom fazer um passeio e respirar um pouco de 
ar fresco.

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de dis-
cussões íntimas. Este é o momento para desen-
volver seu relacionamento com cuidado. “Depois 
de fazer um esforço, vem a recompensa”. Seria 
bom se lembrar disso.  

Você vai achar difícil manter a calma e corre o risco 
de falar cedo demais. Sua energia será canalizada 
mais naturalmente em conversas com as pessoas 
que o rodeiam. É assim que você vai encontrar seu 
rumo novamente.

Suas ideias estão ganhando impulso. Há previsão 
de reconhecimento em vista, o que será bom para 
seu ego! É o momento ideal para rever seus hábi-
tos alimentares e fazer uma dieta a fim de regular 
os seus ritmos biológicos naturais.

Hoje é um dia bom para tudo relacionado com 
processos administrativos, legais e oficiais - não 
perca a sua chance! Certas pessoas vão exigir 
muito de você, mas tenha certeza de que é capaz 
de fazer o que está assumindo.  

Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil e 
o favor será devolvido. Você vai acabar tendo al-
gumas conversas muito positivas, o que lhe trará 
o ânimo que você sentia que faltava.

Você vai querer fazer algo de útil e vai encontrar 
uma maneira de fazê-lo. Uma boa ação de vez em 
quando é bom para a alma! Você está dando 110% 
de você, mas vai perder o fôlego se não tiver cuida-
do. Aprenda a dizer não.

O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom 
em ser receptivo às pessoas a sua volta. Faça 
pausas porque você não tem se cuidado muito 
bem fisicamente. Tenha cuidado com cãibras 
musculares e com movimentos errados.

Você está cercado por diferenças relacionais, 
seja objetivo e não se envolva. Você está em 
forma, mas, mesmo assim, não dê tudo o que 
você tem hoje. Verifique sua agenda, e você verá 
o porquê.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora 
de cuidar corretamente do seu relacionamento. 
Você precisa cuidar de si mesmo e compensar o 
período de negligência. Cuide da sua dieta para 
fazer alguns ajustes.

Você será mais eficaz, eliminando coisas supérflu-
as. O entusiasmo vai levar você a queimar muita 
energia, então modere seus impulsos e evite pas-
sar dos seus limites.

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento 
para se insinuar e seu charme vai abrir todas as 
portas! Se você fizer um esforço consistente para 
moderar sua impaciência. O seu otimismo crescen-
te está lhe dando mais energia.

Moradores do Santo 
Onofre temem tragédia

No começo da Rua Parecis, no 
Bairro Santo Onofre, zona oeste de 
Cascavel, um problema estrutural 
tem tirado o sono dos moradores, 
especialmente quem tem criança. 
É que por ali, na baixada, passa 
o Córrego Bezerra. De um lado da 
pista está tudo certinho, com cal-
çada e grade de proteção. Do ou-
tro, não há segurança alguma. A 
calçada termina praticamente den-
tro do córrego e não existe equipa-
mento de segurança.

“Será que vão esperar alguém 
morrer para vir arrumar isso 
aqui?”, diz, revoltada, a motorista 
Ivone Conceição Mendonça. É que 
ela mora bem perto do local e não 

esconde sua preocupação: “Pas-
sam muitas crianças por aqui o dia 
todo. E isso desse jeito, um perigo 
só! Eu mesma não vi funcionários 
da prefeitura aqui, nem para con-
sertar nem mesmo para olhar”.

A dona de casa Lenita da Silva 
precisou tomar precauções: “Não 
deixo nem a minha filha andar na 
rua sozinha, ou mesmo brincar 
com as outras crianças, porque, 
com essa ponte desse jeito, é im-
possível. O local é muito perigoso”. 

SEM proteção, bueiro vira dor de cabeça a moradores

Morador  
arrependido

Daniel Cardoso veio de Santa Cata-
rina para Cascavel e se instalou no 
Bairro Santo Onofre. Hoje, diz que 

está arrependido: “Já me arrependi 
de vir morar aqui. São tantos proble-
mas no bairro... e tem ainda esse do 
lado de casa...”, diz, em alusão à obra 
inacabada. “Olhe o perigo dessa pon-
te. De noite, no escuro, alguém pode 

cair ali porque a calçada termina 
bem no meio do rio”. 

Sobras do Ecopark devem dar fim ao problema
O engenheiro Jefferson Valcanover, da Secretaria de Obras de Cascavel, informou 

que o dinheiro que sobrou da licitação do Ecopark Oeste deve ser usado para 
a construção de cinco novos bueiros ao longo do Córrego Bezerra, dentre eles 

esse, da Rua Parecis. “Mandamos as sugestões de uso do dinheiro para a Itaipu. 
Estamos aguardando o retorno. Assim que tivermos o aval, vamos terminar esses 

projetos, fazer os orçamentos e encaminhá-los para licitação”. 
À frente das negociações com Itaipu, o secretário de Meio Ambiente de Cascavel, 
Wagner Yonegura, adianta que verbalmente está tudo certo: “Só estamos aguar-
dando o retorno da documentação. Mas está tudo certo para o Município usar 
esse dinheiro para realizar obras suplementares no Córrego Bezerra. É só uma 

questão de tempo”.
n Reportagem: Silvio Matos
   Fotos: Aílton Santos
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Obras na UPA Brasília
dentro do cronograma

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

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

01- GILSON DE PAULA PERALTA E JULIARIA DOS SANTOS BEZERRA
02- VALDIR RODRIGUES ROCHA E SOELI APARECIDA MACHADO
03- JULIO CESAR PALHIANA E FABIANA DOMINGUES LEITE
04- ANDRÉ RICARDO KROTH E JOSENE CRISTINA BIESEK
05- ELIASE MENDES DE AGUIAR E MARIELI DALBOSCO
06- OBEHARD EDELBERT GRUBER E FLAVIANE CALDEIRA
07- ELESANDRO APARECIDO GUELERE E JAQUELINE DÁSSI KANOFF
08- ANDRÉ MICHALSKI E JERONIMA VALIM LEMES
09-ADRIANO DE OLIVEIRA MANGABEIRA E BIANCA STEIN BORGES
10- CLEVERSON DELFINO DE SOUZA E ELIZANDRA MESQUITA DE CAMARGO
11- VITOR AUGUSTO ARAUJO PERTILE E GABRIELE DA SILVA MUNIZ
12- MICHAEL WENDELL MARTINEZ TONDO E GABRIELLI SCHAVETOCK
13- AMÉLIO JUNIOR BALOSCKY E FRANCIELI HELENA BERNARDI
14- HENRIQUE DUARTE DA SILVA E PAULA FRANCIELE APARECIDA BRANDES
15- EDER BERNARDINO FARIAS E ROSELI DE FÁTIMA PEREIRA
16- RODRIGO BALICKI E ÉRICA WORELL LOPES
17- GIULIANO DE SOUZA CORDEIRO E KARINE ALBERTI MALTEMPI
18- RENATO CHIARINI BONATO E CARLA DAIANA ZAGO
19- ALISSON ROBERTO TERRES DA SILVA E JÉSSICA BURATTI
20- FÁBIO GUEDES DOS SANTOS E KATHYA MARA PONCIO
21- CLEITON LUÍS MARMENTINI E LUANA JACOMINI
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23- FABIO HENRIQUE OLIVEIRA NOSBERTO E VALQUIRIA DOS SANTOS PEDRO
24- LUCAS GABRIEL SULZBACH E CAMILA GIRARDI

Cascavel, 1o de março de 2019

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

As obras de reforma e amplia-
ção da UPA (Unidade de Pronto-A-
tendimento) Brasília, em Cascavel, 
seguem dentro do cronograma, 
com 5,2% já concluído, conforme 
a última medição. A empresa WZK 
Construções vai receber R$ 2,2 
milhões para reformar a estrutura, 
desde a recepção até os consul-
tórios. A área antiga abrigará o 
suporte avançado de vidas, permi-
tindo novas áreas de isolamento 
e construção da ala pediátrica, 
um compromisso do governo mu-
nicipal de implantar pediatria em 
todas as UPAs da cidade. 

A previsão é de que a obra seja 
entregue no começo de 2020. 

O antigo estacionamento dará 
lugar a novas salas de atendimen-
to. São 500 metros quadrados de 
ampliação e 1,1 mil metros qua-

Fique atento!
Enquanto o prédio da UPA Brasí-

lia estiver em reforma, os serviços de 
pronto-atendimento à população foram 
concentrados no futuro Hospital Muni-
cipal (antigo Hospital Santa Catarina), 
que fica na Rua Domiciliano Teobaldo 

Bresolin, 332, Bairro São Cristóvão, per-
tinho do antigo Terminal Leste.

UPA Brasília será entregue no começo de 2020

drados de reformas. 
A Secretaria de Saúde infor-

mou que as obras correm dentro 
da normalidade.

n Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fabio Donegá 
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 A Secretaria de Agricultura de
Cascavel iniciou ontem (28) os pri-
meiros testes da Usina de Asfal-
to que foi cedida ao Município em
convênio com a Itaipu Binacional
com o objetivo de pavimentar ca-
minhos rurais.

Os testes começaram pela Li-
nha Alto Bom Retiro e seguem por
8,8 km até o Distrito de São Salva-
dor, neste primeiro trecho.

O prefeito em exercício, Alécio
Espínola, acompanhou os traba-
lhos, ao lado do secretário de Agri-
cultura, Ney Haveroth, com toda a
equipe que atuará na execução do
convênio. Vários vereadores tam-
bém estiveram no local.

Pelo convênio, a Itaipu fornece
o maquinário, sendo um caminhão
equipado com multidistribuidor de
agregado eletrônico; um caminhão
com tanque de emulsão asfáltica
para abastecimento; um tanque es-
tacionário para armazenamento
para emulsão asfáltica; um rolo
compactador de pneus; uma mini-

Agricultura inicia teste da
Usina de Asfalto “a frio”

A contrapartida do Município é a execução de 260 mil metros quadrados
(aproximadamente 43 km) por meio de aplicação de massa asfáltica pelo

sistema TST (Tratamento Superficial Triplo), ou seja, a frio.
TST é a camada de revestimento ou de recuperação superficial de pavimento

asfáltico, constituída por três aplicações sucessivas de ligante betuminoso,
cobertas cada uma por camada de agregado (pedra britada ou seixo rolado

britado) mineral, submetidos à compressão.
Na prática, consiste da aplicação de três camadas, sendo a primeira de

agregado, lançado sobre a base imprimada e, posteriormente, compactada.
Já a segunda camada é constituída de agregado, lançada sobre a

primeira e, posteriormente compactada. A terceira camada é
constituída de agregado, lançado sobre a camada

imprimada e posteriormente compactada.

CUSTOS
O plano de aplicação do

convênio tem uma estimativa
inicial de um custo de R$ 18 o
metro. Os testes irão apontar
a partir de agora a aplicabili-
dade do material e o valor
necessário para a totalidade
do convênio, segundo o secre-
tário Ney Haveroth. Ao término
do convênio, os equipamentos
adquiridos pela Itaipu serão
destinados ao Município.

“Após a conclusão do
trecho que liga Alto Bom
Retiro a São Salvador, segui-
remos para a Linha Scanagat-
ta. E depois faremos um
cronograma de trabalhos para
atender os 43 km previstos
no convênio. O prazo de
execução irá depender das
condições climáticas tam-
bém”, detalhou Haveroth.

Tratamento Superficial Triplo

SECOM

EQUIPE da prefeitura recebe tratamento do
novo sistema de asfalto

carregadeira e vassoura recolhedo-
ra para ser acoplada na minicarre-
gadeira e uma pá carregadeira, to-
talizando R$ 2.331.657.
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Carnaval na folia
Uma opção para quem quer cair na folia: Wizard Cascavel e

Tuiuti Esporte Clube promovem festa de Carnaval na segunda-
feira, a partir das 21h. Ingressos: www.eventos365.com.br.

Carnaval no sossego
Para quem não curte folia, um bom programa é se emocionar
com o filme que estreia nas telonas. A Caminho de Casa conta
a história de uma leal cadelinha que se perde e tenta voltar

para casa. Ah! Não esqueça de levar lencinhos de casa...

Quem reclama de passar o

Felicidades!
Agnes Maria Terra, Genuir

Tombini, Valdemar Zimer, Elen
Meira, Luis Paulo Incerti,
Antonio José Cotienschi,

Valdemir Santos, Luis Cavasini,
Same Alsame, Brigitte Penzlien

e Sabrina Petry Franco.

Treinão da Fantasia
Ainda no ritmo de Carnaval, a Track&Field e a Liga Etapa
Cascavel promovem no sábado dia 23 de março, às 20h,

uma corrida pra lá de divertida: você vai correr
fantasiado!!! Garanta sua vaga gratuitamente em qualquer

compra na loja Track&Field Shopping JL Cascavel.

Yoga e Meditação
Para dar aquela pausa e se

renovar, neste domingo tem
Aulão de Yoga e Meditação

no Lago Municipal de
Cascavel. Organizado por

ShengTao Terapias Orientais,
será das 9h15 às 10h30.
Não esqueça de levar um

tapetinho. Namasté!

Neste Carnaval,

Para começar o fim de
semana inspirado...

Andressa Cristina Espindola

SERGIO MACACARI

Todos os beijos hoje para Lucimara Devitte, que
comemora mais um ano de vida

 sozinho, não sabe o que
é passar o Carnaval

Dia dos Namorados

 casado.

me chama de cacto e

seca...
vem me tirar 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
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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

 Espelho da vida 
Hildegard leva Madre Joana para depor 

a favor de Danilo, e o Inspetor desiste de 
transferir o artista para uma prisão. Cris/Julia 
confronta Albertina. Daniela se declara para 
Bola. Maristela pede a ajuda de Graça para 
tomar conta de Henrique. Alain visita o site 
de Letícia. Isabel se preocupa com o estado 
de saúde de Priscila e pede ajuda a Alain. 
Augusto se recupera. Eugênio e Gustavo co-
memoram o acidente de Nestor. Priscila pede 
para viajar com Alain e Isabel.

Verão 90
Jerônimo deixa Manu abalada ao tentar 

convencê-la da culpa de João e declarar 
seu amor. Candé e Tobé se surpreendem ao 
constatar que Madá e Freda Mercúrio são a 
mesma pessoa. Madá aceita fazer o progra-
ma na PopTV como a vidente. João recebe 
um aviso do oficial de Justiça, determinando 
a distância que deve manter de Jerônimo. 
Larissa e Quinzinho adiam a data do casa-
mento. Herculano consegue um emprego 
numa videolocadora e é reconhecido por fãs. 
Murilo lança um programa sensacionalista 
sobre João.

O sétimo guardião 
Diana vence a luta, e Nicolau se surpre-

ende com a quantia do prêmio conquistado 
pela filha. Luz chega à fonte e vê Gabriel. 
Laura derrama uma substância no chá de 
Gabriel. Neide vê quando Murilo chega à 
casa de Valentina. Gabriel bebe o chá, e 
Laura tenta se aproveitar do rapaz. Murilo 
seduz Valentina. Afrodite impede que Ni-
colau se aproprie do cheque de Diana. Luz 
invade o casarão e lê o livro da Irmandade. 
 

Teresa
Oriana diz que de princesa Teresa volta-

rá a ser uma simples gata borralheira. Aurora 
diz a Teresa que não deve preocupar-se, pois 
Arthur certamente vai se recuperar financei-
ramente e, e agora com a condição de Arthur 
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Dandara aceita um acordo com Marcelo
Em “Malhação”, Incentivada por Hugo, Dandara comanda os alunos em sua manifes-

tação. Flora ajuda Tito a compor uma música sobre a história de sua mãe. Dandara aceita 
um acordo com Marcelo. Solange afirma a Marcelo que não irá recuar em suas imposições. 
Maria Alice e Pérola dão um ultimato em Alex e Márcio, que chegam a um acordo de paz. 

Nina toca a canção de Tito com os Tales de Mileto. Leandro e Érico armam contra Fabiana.

bem mais modesta, Teresa poderá provar 
que se casou com ele por amor, e não por 
dinheiro, como muitos acreditavam. Aída diz 
a Teresa que logo estará novamente na vila, 
pois Arthur está arruinado. Nico procura Te-
resa para entregar a outra parte dos docu-
mentos. Teresa diz que o odeia, pois por sua 
culpa Arthur perdeu toda sua fortuna. Arthur, 
chorando, diz a Teresa que seu cliente se 
suicidou. Aída diz a Mariano que Teresa se 
casou com Arthur somente por seu dinheiro 
e agora ele está arruinado. Chega a esposa 
do cliente de Arthur, fora de si, culpa Arthur 
pela morte do esposo, e o ameaça com uma 
arma. Arthur tenta desarmá-la e a arma dis-
para, ferindo Teresa.

As aventuras de Poliana 
Branca chega em casa e Mirela escon-

de Luca, desesperada. Raquel e Durval 
brigam feio e a menina quase é atropelada. 
Guilherme a salva. O menino é recontratado 
na padaria. Claudia desconfia de que Gael 
e Benício estejam aprontando algo. Marcelo 
termina o relacionamento com Débora. Po-
liana, preocupada com João, desabafa com 

o gatinho Chuvisco. Marcelo, emocionado, lê 
uma carta de despedida que João deixou a 
ele. Débora arruma suas malas e vai embo-
ra. Poliana devolve o mural do contente para 
Pendleton, dizendo que não quer que ele o 
conserte. As fotos do evento do CLP “bom-
bam” na internet e Verônica fica radiante. 
Débora vai à casa de Verônica buscar abrigo.

 

Jesus
Petronius acorda e se depara com Cas-

sandra amarrada a um tronco. Barrabás o 
ameaça. Ele começa a colocar fogo nos 
gravetos. Satanás fica satisfeito. Uma forte 
chuva cai. Barrabás e Satanás bufam de rai-
va. O anjo Gabriel sorri, satisfeito. Barrabás é 
preso. Petronius diz que ele será crucificado 
pelo que fez. Jesus é cercado por uma multi-
dão e cura o homem encurvado. Bartimeu e 
Eloah se reencontram. Jesus, olhando para o 
monte das oliveiras, chama João e Tadeu. O 
Messias pede para eles irem até a entrada da 
cidade e trazerem um jumentinho que nunca 
foi montado.  
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Idiomas
(?): sueco,
holandês
e alemão

Metal da
bateria de
celulares
(símbolo)

Trança (?),
tipo de

penteado
afro

Feitio do
ancinho

Estado,
em

francês

Filme japo-
nês basea-
do na peça
"Rei Lear"

Bela (?), 
apresen-
tadora do
canal GNT

Adolphe
Sax, 

inventor do
saxofone 

"As Tias
do Mauro
(?)", peça

(Teat.)

Voracidade
típica da
pessoa 

esfomeada

Duas (?):
formam
um todo

A mais 
tradicio-

nal bebida
inglesa

Álvares de
Azevedo,

poeta
romântico

Sigmund
Freud, 

psicanalista
austríaco

Deborah
Colker,
por sua

arte

Sistema
analógico

de TVs
(sigla)

Braço, 
em inglês

Doutor
(abrev.)

Custa
João (?):
governa-
dor de SP

Vereador
Abreviação
de "you",
na web

Ator 
dos EUA,
estrelou
os filmes

"Oblivion",
"Minority
Report" e 
"A Múmia"

Equipa-
rável

Peixe-
voador

Aparelho comum a academias e
clínicas de testes de esforço

Formato 
do anel

Instituto
para as

Obras de
ReligiãoTrês (?), cidade (RJ)

Esporte composto por
hipismo, esgrima, 

natação, tiro e corrida

Avenida
(abrev.)

Ajustar ao
formato

Listar;
enumerar
Anão, em
francês

Dificuldade
de quem
sofre de
insônia

O mais
conhecido

dos
mantras

Coisa 
de pouca
impor-
tância

Sigla do Haiti no
endereço da intermet
Parte do leite evitada

por quem faz dieta

3/arm — ran. 4/edil — état — nain — ntsc — rasi.

Sua autoconfiança está melhorando, é hora de 
conversar com franqueza com alguém que você 
conhece. Seu corpo precisa de recarga, seria 
bom fazer um passeio e respirar um pouco de 
ar fresco.

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de dis-
cussões íntimas. Este é o momento para desen-
volver seu relacionamento com cuidado. “Depois 
de fazer um esforço, vem a recompensa”. Seria 
bom se lembrar disso.  

Você vai achar difícil manter a calma e corre o risco 
de falar cedo demais. Sua energia será canalizada 
mais naturalmente em conversas com as pessoas 
que o rodeiam. É assim que você vai encontrar seu 
rumo novamente.

Suas ideias estão ganhando impulso. Há previsão 
de reconhecimento em vista, o que será bom para 
seu ego! É o momento ideal para rever seus hábi-
tos alimentares e fazer uma dieta a fim de regular 
os seus ritmos biológicos naturais.

Hoje é um dia bom para tudo relacionado com 
processos administrativos, legais e oficiais - não 
perca a sua chance! Certas pessoas vão exigir 
muito de você, mas tenha certeza de que é capaz 
de fazer o que está assumindo.  

Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil e 
o favor será devolvido. Você vai acabar tendo al-
gumas conversas muito positivas, o que lhe trará 
o ânimo que você sentia que faltava.

Você vai querer fazer algo de útil e vai encontrar 
uma maneira de fazê-lo. Uma boa ação de vez em 
quando é bom para a alma! Você está dando 110% 
de você, mas vai perder o fôlego se não tiver cuida-
do. Aprenda a dizer não.

O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom 
em ser receptivo às pessoas a sua volta. Faça 
pausas porque você não tem se cuidado muito 
bem fisicamente. Tenha cuidado com cãibras 
musculares e com movimentos errados.

Você está cercado por diferenças relacionais, 
seja objetivo e não se envolva. Você está em 
forma, mas, mesmo assim, não dê tudo o que 
você tem hoje. Verifique sua agenda, e você verá 
o porquê.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora 
de cuidar corretamente do seu relacionamento. 
Você precisa cuidar de si mesmo e compensar o 
período de negligência. Cuide da sua dieta para 
fazer alguns ajustes.

Você será mais eficaz, eliminando coisas supérflu-
as. O entusiasmo vai levar você a queimar muita 
energia, então modere seus impulsos e evite pas-
sar dos seus limites.

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento 
para se insinuar e seu charme vai abrir todas as 
portas! Se você fizer um esforço consistente para 
moderar sua impaciência. O seu otimismo crescen-
te está lhe dando mais energia.

Moradores do Santo 
Onofre temem tragédia

No começo da Rua Parecis, no 
Bairro Santo Onofre, zona oeste de 
Cascavel, um problema estrutural 
tem tirado o sono dos moradores, 
especialmente quem tem criança. 
É que por ali, na baixada, passa 
o Córrego Bezerra. De um lado da 
pista está tudo certinho, com cal-
çada e grade de proteção. Do ou-
tro, não há segurança alguma. A 
calçada termina praticamente den-
tro do córrego e não existe equipa-
mento de segurança.

“Será que vão esperar alguém 
morrer para vir arrumar isso 
aqui?”, diz, revoltada, a motorista 
Ivone Conceição Mendonça. É que 
ela mora bem perto do local e não 

esconde sua preocupação: “Pas-
sam muitas crianças por aqui o dia 
todo. E isso desse jeito, um perigo 
só! Eu mesma não vi funcionários 
da prefeitura aqui, nem para con-
sertar nem mesmo para olhar”.

A dona de casa Lenita da Silva 
precisou tomar precauções: “Não 
deixo nem a minha filha andar na 
rua sozinha, ou mesmo brincar 
com as outras crianças, porque, 
com essa ponte desse jeito, é im-
possível. O local é muito perigoso”. 

SEM proteção, bueiro vira dor de cabeça a moradores

Morador  
arrependido

Daniel Cardoso veio de Santa Cata-
rina para Cascavel e se instalou no 
Bairro Santo Onofre. Hoje, diz que 

está arrependido: “Já me arrependi 
de vir morar aqui. São tantos proble-
mas no bairro... e tem ainda esse do 
lado de casa...”, diz, em alusão à obra 
inacabada. “Olhe o perigo dessa pon-
te. De noite, no escuro, alguém pode 

cair ali porque a calçada termina 
bem no meio do rio”. 

Sobras do Ecopark devem dar fim ao problema
O engenheiro Jefferson Valcanover, da Secretaria de Obras de Cascavel, informou 

que o dinheiro que sobrou da licitação do Ecopark Oeste deve ser usado para 
a construção de cinco novos bueiros ao longo do Córrego Bezerra, dentre eles 

esse, da Rua Parecis. “Mandamos as sugestões de uso do dinheiro para a Itaipu. 
Estamos aguardando o retorno. Assim que tivermos o aval, vamos terminar esses 

projetos, fazer os orçamentos e encaminhá-los para licitação”. 
À frente das negociações com Itaipu, o secretário de Meio Ambiente de Cascavel, 
Wagner Yonegura, adianta que verbalmente está tudo certo: “Só estamos aguar-
dando o retorno da documentação. Mas está tudo certo para o Município usar 
esse dinheiro para realizar obras suplementares no Córrego Bezerra. É só uma 

questão de tempo”.
n Reportagem: Silvio Matos
   Fotos: Aílton Santos
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Idosa ferida
Uma idosa precisou ser socorrida após
uma colisão entre dois carros ocorrida
no cruzamento da Rua Salgado Filho
com a Rua São Paulo, no Centro de
Cascavel, no fim da manhã dessa
quinta-feira (28). Isamir Ribeiro
Passos, de 71 anos, teve uma
contusão no tórax e foi encaminhada
para a UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento). Com o impacto, os
carros avançaram sobre a calçada e
atingiram uma placa de sinalização. O
trânsito ficou bastante lento devido
ao acidente e o Pelotão de Trânsito
foi mobilizado para sinalizar a via.

Queda de altura
Um homem de 38 anos sofreu uma
queda de aproximadamente quatro
metros de altura no Bairro Morumbi,
na tarde dessa quinta-feira (28).
Marcio de Souza Pinto escorregou e
caiu de um cano improvisado como
ponte na travessia de um córrego
próximo à Rua Pico da Neblina. Ele
teve escoriações e ferimentos
moderados e, após os primeiros
atendimentos, foi levado para o HU
(Hospital Universitário).

Acidente na BR-277
Uma mulher de 44 anos ficou em
estado grave ao se envolver em um
acidente com um caminhão na manhã
dessa quinta-feira (28). Ela sofreu
politraumatismo grave e, após ser
atendida pela ambulância da
concessionária que administra a
rodovia, foi trazida ao HU (Hospital
Universitário) de Cascavel. Uma
criança de seis anos, que estava com a
mulher no veículo, ficou bastante
ferida e também foi trazida ao HU. A
colisão aconteceu no KM 617 da BR-
277, entre Santa Tereza do Oeste e a
Praça de pedágio de Céu Azul.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária
Federal), a condutora do veículo
bateu na lateral do caminhão quando
realizava uma ultrapassagem em um
local permitido. O motorista do
caminhão não se feriu.

Giro da
Violência

Com agressor solto,
mulher teme pela vida

Ainda com as marcas da violên-
cia bastante evidentes, a mulher de
61 anos que foi violentamente agre-
dida pelo companheiro na noite de
terça-feira (26), em Cascavel, ago-
ra teme pela vida. Isso porque o
agressor está solto. Ela já solicitou
à Justiça uma medida protetiva, a
qual impede que ele se aproxime
dela, sob risco de ser preso.

O homem tem 64 anos e che-
gou a ser preso em flagrante por
lesão corporal no âmbito da violên-
cia doméstica logo após a agres-
são, que aconteceu na casa do ca-
sal, no Bairro Alto Alegre.

No entanto, ele pagou a fiança
de R$ 2 mil na mesma noite.

Segundo a Polícia Civil, a vítima es-
colheu representar criminalmente e
encaminhou ao Poder Judiciário, na quar-
ta-feira (27), a solicitação da medida pro-
tetiva e até o fim da tarde de ontem ain-
da aguardava a decisão do juiz.

VÍTIMA teve forte contusão na face e nos olhos

DIVULGAÇÃO

O inquérito tramita na Delegacia
da Mulher, que agora irá aguardar a
expedição dos laudos do exame de
lesão corporal para concluir os au-
tos e encaminhá-los para a Justiça.

Mais droga no mesmo ônibus
 O ônibus escolar apreendido no

Bairro Cataratas, em Cascavel, com mais
de meia tonelada de maconha no interior
em janeiro, tinha mais droga dentro. Há
quase dois meses no pátio da 15ª
Subdivisão Policial de Cascavel, o ônibus
tinha mais 150 quilos de maconha que a
Polícia Civil encontrou agora.

A droga estava dividida em 98
tabletes e só foi localizada porque o ônibus
precisou ser removido para o depósito
da polícia nessa quinta-feira (28).

Segundo a polícia, durante a remoção
os agentes constataram que o veículo
exalava forte cheiro da droga, então a
encontraram em um fundo falso.

Caracterizado como escolar, o ônibus,
que tem placas do Mato Grosso do Sul,
foi abandonado em uma rua no Bairro
Cataratas no dia 17 de janeiro. A polícia
encontrou na ocasião 400 tabletes de

maconha, que pesaram 559 quilos.
O dono da droga ainda não foi

identificado nem divulgado a quem
pertencia o ônibus.

Segundo a Polícia Civil, a droga apreendida
nessa quinta-feira (27) será objeto do mesmo
inquérito que está em trâmite.

DROGA estava escondida em fundo falso

POLÍCIA CIVIL
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Marcada para iniciar no próximo
fim de semana, a 2ª Taça do Parana-
ense de Futebol ainda deixará as 12
equipes da elite do Estadual de folga
da competição nos próximos dias.
Para não perder o ritmo de jogo, al-
guns dos times que não avançaram
nos playoffs da 1ª Taça realizarão
amistosos preparatórios antes do re-
começo do certame. É o caso dos
dois times cascavelenses.

O primeiro a ir a campo é o FC Cas-
cavel, que nesta sexta-feira viaja a Fran-
cisco Beltrão para enfrentar o União,
às 16h, no Estádio do ABC. Será o se-
gundo teste de ambos nesta intertem-
porada do Paranaense.

No último fim de semana, União e

JOGOS NA 2ª TAÇA
(sábado, 9/3)

Paraná Clube X FC Cascavel

(domingo, 17/3)

Coritiba X FC Cascavel

(quinta-feira, 21/3)

FC Cascavel X Rio Branco

(domingo, 24/3)

Cianorte X FC Cascavel

(domingo, 31/3)

FC Cascavel X Cascavel CR

(domingo, 10/3)

Cascavel CR X Rio Branco

(domingo, 17/3)

Cianorte X Cascavel CR

(quarta-feira, 20/3)

Cascavel CR X Coritiba

(domingo, 24/3)

Paraná ClubeX Cascavel CR

(domingo, 31/3)

Cascavel CR X FC Cascavel

Amistosos fora e no Olímpico

FC Cascavel já haviam se enfrentado,
mas no CT da equipe cascavelense,
com vitória dos donos da casa por 1 a
0. Desta vez, a Serpente Aurinegra re-
tribuirá a visita ao adversário, que se
prepara para a Segundona do Parana-
ense de Futebol.

Já o Cascavel CR voltará ao Está-

dio Olímpico (foto) neste fim de sema-
na. Ainda sem vencer em casa este ano,
em três jogos, a Serpente Tricolor rece-
berá o Batel de Guarapuava para jogo
amistoso que está marcado para as
10h deste sábado, com portões aber-
tos ao público. O Batel também se pre-
para para a Segundona do Estadual.

MAIS JOGOS
Outros times com jogos

marcados para os próximos dias
são Maringá, Cianorte,

Operário e Paraná Clube. O
time maringaense receberá o

Leão do Vale às 10h deste
sábado no Estádio Willie Davids,
enquanto o Fantasma receberá

a Gralha no Germano Krüger
na segunda-feira, às 16h, em

Ponta Grossa. Já o Toledo,
campeão da 1ª Taça, retorna
nesta sexta-feira aos treinos

após quatro dias de folga.

PENEIRADA
Para os jovens jogadores de

futebol, nascidos nos anos de
2002 e 2003, o compromisso nos

próximos dias será no Estádio
Ninho da Cobra e no Complexo

Esportivo Ciro Nardi. As avaliações
são para o Cascavel Clube

Recreativo formar seu elenco
para o Campeonato Paranaense

Sub-17. No Ninho da Cobra a
seletiva será realizada na próxima
sexta-feira (dia 8) e no Ciro Nardi
será no dia 10 (domingo), ambos

os dias a partir das 13h30.
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FC CASCAVEL

O período sem jogos
foi de preparação intensa
também para o FC
Cascavel recuperar
jogadores que
apresentaram lesão
durante as disputas da
1ª Taça. Nesta semana,
os atacantes Tocantins,
Bartholo e Rafael Gomes
estiveram em Maringá
para uma bateria de testes
que visam proporcionar
melhor desempenho
para a 2ª Taça do
Campeonato Paranaense.
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Cascavel, 1º DE MARÇO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Taiker Rodrigues Campos e Katia Micheli Dietrich
2- Victor Matheus Bier Maziero e Tatiane Schneider
3- Rodrigo Correia da Silva e Edina Gewehr
4- Eduardo Filipini e Andressa Valéria de Morais Rolim
5- Paulo Cesar de Oliveira e Nayara Karoline Pimenta
6- Antonio José Zurchetti e Leda Tenorio Rodrigues
7- Gabriel Vieira Sarmento e Keyla Cristina Estevam
8- Aldair Robson Roque Nunes Machado Capellari e Ludmila Pereira de Oliveira
9- Moacir Borges da Silva e Adriana Genitori Montini

 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.

PARANAENSE
CLASSIFICAÇÃO GERAL

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º FC Cascavel 11 6 3 2 1 7 3 4
2º Coritiba 10 6 2 4 0 9 4 5
3º Toledo 10 6 2 4 0 6 3 3
4º Paraná 9 6 2 3 1 7 3 4
5º Operário 9 6 2 3 1 6 4 2
6º Maringá 9 6 2 3 1 6 5 1
7º Londrina 8 6 2 2 2 7 6 1
8º Athletico 8 6 2 2 2 5 4 1
9º Cianorte 7 6 1 4 1 1 1 0
10º Cascavel CR 6 6 2 0 4 5 9 -4
11º Rio Branco 5 6 1 2 3 6 10 -4
12º Foz do Iguaçu 1 6 0 1 5 0 13 -13

 CARIOCA
No Rio de Janeiro, um dos estados que param no Carnaval, o Cam-
peonato Carioca será movimentado normalmente pelos jogos da 2ª
rodada da Taça Rio, apesar de o estrelado Flamengo ter antecipado

a abertura da rodada e ido a campo na noite de ontem, contra a
Portuguesa, em Volta Redonda. Já o Flu receberá o Resende no
atípico horário das 16h nesta sexta-feira, em Moça Bonita. Já o

Vasco receberá o Boavista no sábado, às 16h30, em São Januário,
enquanto o Botafogo trocará a folia de sábado à noite para viajar

Volta Redonda para enfrentar o time local, às 19h. No domingo, não
haverá jogos pelo Cariocão.

 O fim de semana prolongado
para muita gente com o feriado de
Carnaval, na terça-feira (5), será de
pouca movimentação no futebol
brasileiro. Ainda mais porque o Pa-
ranaense terá seu último fim de se-
mana antes do início da 2ª Taça e
o Gaúcho e o Mineiro terão uma
pausa neste sábado e domingo.
Assim, dos principais campeona-
tos estaduais do País, os de São
Paulo e do Rio de Janeiro dividirão
atenção com as festividades car-
navalescas Brasil afora.

No Paulistão, a 9ª rodada, aber-
ta quarta-feira com a vitória do Pal-
meiras sobre o Ituano, por 3 a 2,
terá Corinthians e Santos em ação
no sábado e o São Paulo no do-
mingo. Depois do desgastante jogo
com o Racing na Argentina, o Alvi-
negro do Parque São Jorge deverá
mandar uma escalação alternati-
va a campo contra o lanterninha

São Bento, que não venceu ainda
no campeonato. O jogo será às
16h30, em Sorocaba.

Já o Peixe, eliminado da Sul-
Americana no meio de semana,
na primeira grande decepção sob
o comando de Jorge Sampaoli,
tentará levantar o moral diante
do Oeste, líder do Grupo D à fren-
te de Ituano e São Paulo. O jogo

Estaduais no fim de semana
está marcado para as 19h, na
Vila Capanema.

Quem também terá uma difícil
missão no fim de semana é o Tri-
color do Morumbi, que no domin-
go, às 17h, desafiará o Braganti-
no no Estádio Nabizão, onde o
time de Bragança Paulista tenta-
rá voltar à zona de classificação
à próxima fase pelo Grupo C.

9/3 (SÁBADO)
16h Athletico x Toledo

10/3 (DOMINGO)
16h Operário x Londrina
16h Foz do Iguaçu x Maringá
16h Paraná x FC Cascavel
16h Cianorte x Coritiba
16h Cascavel CR x Rio Branco

1ª RODADA - TAÇA DIRCEU KRÜGER

    PAULISTA
18h45 São Caetano x Mirassol
21h Guarani x Ferroviária

  CARIOCA
16h Fluminense x Resende
16h Madureira x Bangu

       ITALIANO
16h30 Cagliari x Inter de Milão

JOGAM HOJE
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    CARIOCA
16h30 Vasco x Boavista
16h30 Americano x Cabofriense
19h Volta Redonda x Botafogo

   PAULISTA
16h30 São Bento x Corinthians
16h30 Red Bull x Novorizontino
19h Santos x Oeste

     ESPANHOL
16h45 Real Madrid x Barcelona

     ITALIANO
14h Milan x Sassuolo
16h30 Lazio x Roma

      ALEMÃO
14h30 B. Mgladbach x B. Munique

     INGLÊS
9h30 Tottenham x Arsenal
12h Bournemouth x Man. City
12h Man. United x Southampton

      FRANCÊS
13h Caen x PSG

JOGAM  SÁBADO

      PAULISTA
17h Bragantino x São Paulo

     INGLÊS
11h05 Fulham x Chelsea
13h15 Everton x Liverpool

     ESPANHOL
14h30 Real Sociedad x At. Madrid

     FRANCÊS
13h Lyon x Toulouse
17h Olympique x Saint-Etienne

       Italiano
16h30 Napoli x Juventus

JOGAM  DOMINGO

CARIOCA
GRUPO B

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense 3 1 1 0 0 2 0 2
2º Volta Redonda 3 1 1 0 0 1 0 1
3º Madureira 1 1 0 1 0 1 1 0
4º Vasco 1 1 0 1 0 1 1 0
5º Portuguesa 0 1 0 0 1 0 2 -2
6º Americano 0 1 0 0 1 1 4 -3

GRUPO C
1º Flamengo 3 1 1 0 0 4 1 3
2º Cabofriense 3 1 1 0 0 2 0 2
3º Boavista 1 1 0 1 0 1 1 0
4º Botafogo 1 1 0 1 0 1 1 0
5º Resende 0 1 0 0 1 0 1 -1
6º Bangu 0 1 0 0 1 0 2 -2

QUINTA-FEIRA
Portuguesa x Flamengo

SEXTA-FEIRA
16h Madureira x Bangu
16h Fluminense x Resende

SÁBADO
16h30 Vasco x Boavista
16h30 Americano x Cabofriense
19h Volta Redonda x Botafogo

2ª RODADA

PAULISTA
Grupo A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 19 8 6 1 1 16 6 10
2º Red Bull 15 8 4 3 1 11 6 5
3º Ponte Preta 10 8 2 4 2 6 4 2
4º São Caetano 4 8 0 4 4 8 16 -8

GRUPO B
1º Palmeiras 18 9 5 3 1 10 4 6
2º Guarani 13 8 4 1 3 10 10 0
3º Novorizontino 13 8 3 4 1 6 6 0
4º São Bento 3 8 0 3 5 3 12 -9

GRUPO C
1º Corinthians 13 8 4 1 3 7 7 0
2º Ferroviária 12 8 3 3 2 7 6 1
3º Bragantino 10 8 2 4 2 10 13 -3
4º Mirassol 8 8 2 2 4 6 13 -7

GRUPO D
1º Oeste 12 8 3 3 2 9 7 2
2º Ituano 11 9 3 2 4 14 10 4
3º São Paulo 10 8 3 1 4 9 7 2
4º Botafogo 4 8 1 1 6 6 11 -5

QUARTA-FEIRA
Palmeiras 3x2 Ituano

SEXTA-FEIRA
18h45 São Caetano x Mirassol
21h Guarani x Ferroviária

SÁBADO
16h30 São Bento x Corinthians
16h30 Red Bull x Novorizontino
19h Santos x Oeste

DOMINGO
17h Bragantino x São Paulo

SEGUNDA-FEIRA
20h Ponte Preta x Botafogo

9ª RODADA

Seleção convocada para amistosos
O técnico Tite anunciou, na ma-

nhã de ontem, os convocados da
seleção brasileira para os dois úl-
timos testes antes da divulgação
oficial da lista para a Copa Améri-
ca: os amistosos contra o Panamá,
em Portugal, e a República Tcheca,
em Praga, respectivamente nos
dias 23 e 26 de março.

A grande novidade é Vinicius Jú-
nior, do Real Madrid e convocado
pela primeira vez. Elogiado na Es-
panha, o atacante de 18 anos e
ex- Flamengo terá uma boa opor-
tunidade de mostrar suas quali-
dades, já que deve ficar com a vaga
aberta por Neymar, do Paris Saint-
Germain e ausente por estar em
recuperação da fratura no quinto
metatarso do pé direito.

Quem está de volta ao grupo é

o lateral-direito Daniel Alves, com-
panheiro de Neymar no PSG e que
se recuperou da lesão que o tirou
da Copa do Mundo. Outra novida-
de é o também ex-Fla Lucas Pa-
quetá, que tem se destacado com
a camisa do Milan.

Uma ausência de destaque é
a de Marcelo, lateral-esquerdo
que vem frequentando o banco de
reservas do Real Madrid e acabou

 Goleiros
Alisson (Liverpool)
Ederson (Man. City)
Weverton (Palmeiras)

 Zagueiros
Éder Militão (Porto)
Filipe Luís (Atl. de Madrid)
Marquinhos (PSG)
Miranda (Inter de Milão)
Thiago Silva (PSG)

 Laterais
Alex Sandro (Juventus)
Daniel Alves (PSG)
Danilo (Man. City)

 Meio-campistas
Allan (Napoli)
Arthur (Barcelona)
Casemiro (Real Madrid)
Fabinho (Liverpool)
Felipe Anderson (West Ham)
Lucas Paquetá (Milan)
Philippe Coutinho (Barcelona)

 Atacantes
Everton (Grêmio)
Roberto Firmino (Liverpool)
Gabriel Jesus (Man. City)
Richarlison (Everton)
Vinicius Jr. (Real Madrid)

MAIS JOGOS
A seleção brasileira fará ainda outros

dois amistosos antes da Copa
América, mas o grupo já será o que

disputará a competição (ainda não há
data definida para o chamado). Os

jogos deverão ser em Porto Alegre e
Belo Horizonte e ainda não há

adversários definidos. A Copa América
2019 será no Brasil de 14 de junho a 7

de julho, e a equipe de Tite está no
Grupo A com Bolívia, rival da estreia,

dia 14, Venezuela e Peru.

perdendo sua posição. Alex San-
dro e Filipe Luis foram os convo-
cados para a posição.
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