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Casos de dengue
continuam a subir
em toda a cidade

Andar pela cidade de Cascavel à noite não está muito fácil. A cada 50 lâmpadas, três
estão queimadas, que totalizam as mais de 2 mil unidades estragadas e na fila para

serem substituídas, algumas desde outubro passado. Mas quem pediu ajuda à prefeitu-
ra precisa de paciência. O tempo de espera para a troca de lâmpadas é de 60 dias. O
motivo dessa demora é a falta de pessoal, até porque dinheiro não falta: há cerca de

R$ 14 milhões em caixa específicos para esse fim.

Com R$ 14 mi em caixa,
Cascavel vive no escuro

 Págs.  6 e 7

Ache a placa
O matagal “engoliu” a placa de sinalização na esquina das
Ruas Curitiba e Marechal Deodoro. Resultado: uma série

de acidentes.

A viatura do Choque e os policiais fortemente armados mudaram o clima na Câmara de Cascavel ontem.
O fato inédito foi tratado como rotina, mas pode ser um vislumbre da sessão desta quinta-feira, quando
será votado o pedido de cassação do vereador Damasceno Junior.
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Opinião  “Temos 35 partidos registrados
e, em janeiro de 2018, havia

outras 73 siglas em processo de
formação. Não há situação
similar em país algum do
mundo. (...) A legislação
incentiva uma espécie de

empreendedorismo partidário,
com abjetos fins de acesso aos
fundos partidário e eleitoral,
onde os homens são movidos

não por ideais que nos levem a
um país melhor, mas sim por vis

interesses pecuniários”.

Senador Oriovisto Guimarães (Podemos) apresentou
uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição)

para reduzir o número de partidos no Congresso.
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Enfrente seus desafios
 Ao comprometer-se com a busca da melhor solução, você estará

também transformando paradigmas antigos e não adaptados em uma
força propulsora para a expansão da sua consciência.

Problemas e dificuldades aparecem a todo momento, mas alguns
possuem a capacidade de nos tirar do sério. Caso esteja passando por
alguma turbulência desse tipo e decidiu enfrentá-la, tenha a certeza de
que este será um dos momentos mais importantes de sua vida. Ao com-
prometer-se com a busca da melhor solução, você estará também trans-
formando paradigmas antigos e não adaptados em uma força propulsora
para a expansão da sua consciência.

Isso acontece porque, ao assumir um compromisso com o desco-
nhecido, automaticamente surgem condições para que novos grupos
neurais sejam criados e, em consequência, um novo olhar, novas habi-
lidades e novas competências aparecerão para que você seja o grande
responsável pelas mudanças em sua vida.

Ao reconhecer que suas atuais estratégias são infrutíferas, terá for-
ças para identificar e enfrentar agentes sabotadoras muito perigosas, são
elas:  a acomodação e a ingenuidade, que podem ficar ocultas ou passa-
rem por grandes amigas.

Ao sair de seu ponto cego, você passa a promover uma profunda
transformação de si mesmo.

Não perca tempo, abandone e velha percepção de que o mundo
tem poder sobre você. Enfrente suas dificuldades como um bisturi nas
mãos de um neurocirurgião.

É muito importante ter o entendimento de que toda essa dinâmica
precisa acontecer alicerçada na integridade, na intensidade e na inten-
ção evolutiva. Dessa maneira criamos uma força, cuja magnitude é tão
poderosa que promove o que chamamos de expansão da consciência.
Em outras palavras, a mente que mente perde o poder e abandona a
dinâmica do controle compulsivo, medo, ansiedade, raiva etc. A mente
ditadora dá espaço para a consciência que tudo assiste, compreende,
realinha e potencializa a evolução.

É vital que cada um assuma total responsabilidade sobre tudo o que
acontece em suas vidas. Somos autores e protagonistas de cada perso-
nagem que existe dentro de nós. Que a excelência esteja presente no
nosso sentir, pensar, falar, agir e isso em cada segundo de nossas vidas.

Professor Francisco Cirilo

 DIVULGAÇÃO
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PSDB em ação

Com ou sem bolo?
Passou pela Comissão de Justiça o projeto do vereador

Celso Dal Molin (PR) que questiona a data do aniversário
de Cascavel. Ele fez um dossiê no qual tenta provar que a
comemoração deve ser no dia 14 de dezembro, não em 14

de novembro. Com isso, Cascavel teria que comemorar
novamente 67 anos. Fica a pergunta: se aprovado, este

ano tem bolo de novo?

 Dúvida 1: o prefeito Paranhos não sabia que a Cettrans
era uma “fábrica de multas” ou deixou ela continuar
durante seus dois anos e três meses no comando?

 Dúvida 2: Se pararem de multar será porque as
aplicações eram indevidas ou porque os motoristas
resolveram andar certinho?

O presidente da Executiva Municipal do PSDB, André
Bueno, convocou todos os tucanos para convenção
municipal dia 30 de abril, às 10h. No encontro será
eleito o Diretório Municipal. Também está aberto o
período para que os interessados possam inscrever
chapas para a nova Executiva Municipal.

Falta água
Todo esse episódio de
contaminação da água tem
feito esvaziar os estoques de
água em galão do comércio.
E a Câmara não para com os
questionamentos. Quer saber
sobre os poços artesianos
em condomínios, quem
fiscaliza? A Comissão de
Defesa do Consumidor
repassou a pergunta à
prefeitura. Parece que a
atual gestão deu azar com a
água. Primeiro foram as
fontes desativadas,
consideradas impróprias
para o consumo. Assim como
o surto de diarreia, até
agora nenhuma solução
para elas.

Ajuda ou atrapalha?
A força política ajuda ou
atrapalha? Pela declaração
do vereador Serginho
Ribeiro (PPL), ontem,
durante a sessão, há
algumas pedras no caminho
dos investidores. Ele disse
que há crescimento
econômico “independente
da política”. Os colegas de

bancada não gostaram e
rebateram dizendo que foi
por força política que o
aeroporto está com as obras
em andamento de novo.
Ironia pensar que o terminal
de passageiros ficou
abandonado enquanto isso
a “força política” pôs o
Aeroporto de Toledo a
funcionar de novo.

Jogada política
Articulado ano passado para
ficar no DEM de Juarez
Berté, o advogado Moacir
Wosniak virou presidente do
PSC de Cascavel. Recebeu
convite de amigos, inclusive
do prefeito Leonaldo
Paranhos. Asir Pelissaro
deixou o cargo para se
dedicar ao complicado
trânsito local. Ao lado de
Wosniak está o novo
secretário de Obras, Adelino
Ribeiro, que começará a
articulação regional em 100
cidades do Estado. Ribeiro
passa a integrar a Executiva
do PSC. Wosniak garante que
tem história no PSC - esteve
na sigla entre 2006 e 2016,
depois se aventurou no PTC.

Choque aparece
e Damasceno sai
pela porta lateral

Às vésperas da sessão que
pode lhe tirar o mandato, o ve-
reador Damasceno Júnior
(PSDC) esteve na sessão ordi-
nária de ontem. Com uma tran-
quilidade incomum para quem
está com o cargo a prêmio - a
Comissão de Ética quer sua
cassação -, ele chegou a ligar o
microfone na tribuna três vezes,
como se estivesse pronto para
falar algo. Mas ficou quieto nes-
sa que pode ser a última do
seu mandato. É que amanhã
os vereadores estarão reuni-
dos em sessão extraordiná-
ria, às 9h, para votar a favor
ou contra a cassação.

Entre sorrisos e até gar-
galhadas conversava com os
demais vereadores e respon-
dia a mensagens do celular.

Encerrada a curta sessão,
Damasceno ensaiou uma saí-
da pelo plenarinho. No entan-
to, voltou ao plenário com pas-
sos acelerados e saiu pela por-
ta lateral - pouco usada. Do lado
de fora, um carro vermelho já
esperava o parlamentar.

Por coincidência (ou não),
pouco antes do fim da sessão
uma viatura do Pelotão de Cho-
que da Polícia Militar estacio-
nou em frente à Câmara. En-
quanto um dos policiais perma-
necia armado do lado de fora
com cara de poucos amigos,
outros dois foram até o plená-
rio. Foi a deixa para Damasce-
no “vazar” do plenário. Por co-
incidência (ou não), a viatura
também saiu em seguida.

Os servidores da Casa de

Leis garantiram que tal ação
policial é incomum - na ver-
dade, nunca vista - e foi aven-
tada até a suposta prisão de
Damasceno. Procurada pela
reportagem, a Polícia Militar
informou que se tratava ape-
nas de “patrulhamento”.

Além de reforçar o esque-
ma de segurança, com o aci-
onamento do detector de
metais na porta principal da
Câmara, o presidente Alécio
Espínola (PSC) autorizou a ins-
talação de um telão do lado
de fora - no saguão de entra-
da - para que a população
possa acompanhar a sessão
desta quinta-feira. Espínola
sugeriu também que cada um
dos 21 vereadores mantenha
apenas um assessor no ple-
nário, precaução tomada de-
vido ao espaço insuficiente
para comportar o público que
deve comparecer. Tal pedido
teve críticas do vereador Jo-
sué de Souza (PTC). “Pediram
cedo que assessor eu daria
o nome para entrar no plená-
rio. Não passei nem vou pas-
sar. Todos que quiserem de-
vem entrar, pois é um direito
de todos. Os assessores são
cidadãos e podem entrar no
plenário quando quiserem”.

Também se pronunciou
contra o pedido o vereador
Jorge Bocasanta (Pros): “É
um absurdo. Quem quiser
assistir, que venha cedo”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Josimar Bagatoli
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A Secretaria de Saúde de Cas-
cavel divulgou na tarde de ontem 
(26) novo Boletim de Arboviroses, 
referente a 31 de julho de 2018 a 
25 de março de 2019, com 709 
casos suspeitos de dengue em 
Cascavel. Desses, 106 foram con-
firmados, sendo 103 autóctones.

A região do Bairro Alto Alegre 
concentra o maior número de ca-
sos positivos da cidade e já soma 
60, dos quais 58 são autóctones 
(contraídos no próprio Município). 

Em relação ao último boletim 
(15 de março) foi registrado au-
mento de 174 casos suspeitos 
e confirmados 24 novos casos. 
Além disso, no boletim anterior 
eram 23 bairros/localidades com 
casos positivos; agora são 27.

Já em relação ao zika vírus e à 
febre chikungunya, não há casos po-
sitivos registrados até o momento. 

DENGUE ZIKA
CHIKUN-
GUNYA

NOTIFICADOS 
(suspeitos)

709 46 58

AUTÓCTONES 103 0 0

ATRIBUÍDOS          
                            

1 0 0

IMPORTADOS 2 0 0

DESCARTADOS 174 23 32

INCONCLUSIVOS 5 1 0

Aguard. resultado 424 21 26

Fonte: Sinan_on line/SMS/DVIEP 07

Aumentam casos de dengue
Casos notificados de dengue, 
zika vírus e febre chikungunya
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A cada 50 lâmpadas,
três estão queimadas 

Das 35 mil lâmpadas que com-
põem a iluminação pública de Cas-
cavel, mais de 2 mil estão quei-
madas e os pedidos de troca não 
param de chegar. “Nós temos 2 
mil pedidos acumulados de troca 
de lâmpadas e não há prazo para 
atendê-los. Hoje, de cada dez re-
clamações que chegam à prefei-
tura pelo canal 156, nove são de 
iluminação pública. Os pedidos 
feitos em fevereiro começarão a 
ser atendidos em 30 dias e os de 
março, só daqui a 60 dias”, conta 
o gerente da área de Iluminação 
Pública do Município, conhecido 
como Tião da Copel, cuja mesa 
está entulhada de solicitações de 
moradores cansados do escuro.

Dinheiro para isso não falta. 
Pelo contrário. Cerca de R$ 14 
milhões estão em caixa para essa 

finalidade. O valor foi confirmado 
pelo vereador Fernando Hallberg, 
que fez a solicitação no fim do 
ano passado. A reportagem con-
sultou e insistiu com a prefeitu-
ra a atualização desses valores, 
mas sem sucesso.

A conta da iluminação públi-
ca é exclusiva para este fim. Ou 
seja, o valor pago pelos morado-
res na conta de luz só pode ser 
usado para troca de lâmpadas 
e postes. Historicamente, essa 
conta é superavitária. Alguns pre-
feitos até se enrolaram com o 
Tribunal de Contas ao tentar um 
jeitinho para usar o dinheiro, mas 
foram obrigados a devolver.  

CASCAVEL   NO ESCURO 

Casos se multiplicam 
O problema está em todas as regiões da cidade. Mas em alguns locais a 

situação beira ao caos. Exemplo ocorre no Loteamento Gralha Azul. Uma mo-
radora que pediu para não ser identificada afirma que há quadras inteiras com 

as lâmpadas apagadas, o que coloca em risco moradores que saem ainda de 
madrugada para o trabalho. Ou daqueles que voltam tarde para casa, a exemplo 
de estudantes. Ajuda? Ela afirma que protocolou reclamações ainda em outubro 
na prefeitura e, depois de pedir ajuda a vereadores, o último prazo lhe dado para 

o conserto é o próximo dia 30. 
Moradores do Bairro Santa Cruz também estão cansados do problema. 

Segundo eles, em várias ruas existem lâmpadas queimadas, inclusive perto de 
colégios, e que o pedido de substituição foi protocolado no início do ano, mas 

que até o momento não houve retorno.
Na Rua Carlos Gomes entre as Ruas São Paulo e Da Lapa, moradores contam 

que há pelo menos sete lâmpadas queimadas. Essa situação também já foi leva-
da à prefeitura, mas até o momento nada foi feito.

Na região central há vários problemas. O engenheiro agrônomo Mário de Sá diz 
que já levou diversas situações à prefeitura e que só recebe novas promessas: “Uma 

promessa atrás da outra e ninguém atende a população. Na Rua Pernambuco há 
diversas lâmpadas queimadas. É vergonhoso! O setor está abandonado pelo poder 

público. O Canal 156 [Ouvidoria], supostamente meio para a população chegar à pre-
feitura, é uma enganação! Tem que colocar mais funcionários no setor para resolver 

os problemas, fazer alguma coisa concreta que dê resultado”, cobra Mário. 

Sem qualidade
Já em relação ao material, as 
lâmpadas utilizadas, ele explica 
que a qualidade é baixa e que 
por isso a substituição é cons-
tante: “Na licitação vence quem 
oferece o menor valor, o que 
nem sempre tem relação com a 
qualidade. As lâmpadas hoje du-
ram cerca de três meses, elas 
têm garantia e quando queimam 
são trocadas pela empresa, 
mas nós temos que refazer 
todo o serviço novamente, o 
que bate na questão da falta 
de efetivo e gera um problema 
maior como está agora”.

Substituição por LED
Há um projeto em andamento para a substituição de 8 mil das atuais lâmpadas por LED, que, 

além de durar mais, consome meno s energia elétrica. “A licitação das lâmpadas que vai incluir a ins-
talação também deve ser feita em no máximo 30 dias. Isso deve aliviar um pouco a situação. Logo 
após já estamos planejando licitar mais 10 mil da mesma forma”, explica o gerente Tião da Copel. 

Atualmente, já existe lâmpada de LED na Avenida Tito Muffato e no Calçadão da Avenida Brasil. 
Na Avenida Tancredo Neves a instalação deve ser iniciada em breve, assim como na Rua Jorge La-

cerda.  A troca das lâmpadas de toda a cidade por LED será gradual, uma vez que muitas das atuais 
ainda estão em bom funcionamento

O gerente do setor, Tião da Copel, jus-
tifica a situação com dois motivos: falta 
de pessoal e qualidade do material. “Nós 
temos hoje cinco equipes para atender o 
setor de iluminação, praças, todas as qua-
dras e as canchas esportivas do Município 
e dos distritos. Ou seja, é impossível! Nes-
sa terça-feira, por exemplo, as equipes 
trabalharam no Lago Municipal a serviço 
da Secretaria de Meio Ambiente. Ou seja, 
nenhum pedido que chegou ao 156 foi 
atendido. Hoje entram em torno de 70 a 
80 solicitações por dia. Se tivéssemos as 
cinco equipes trabalhando normalmen-
te e só na iluminação, nós atenderíamos 
de 120 a 130 demandas por dia, ou seja, 
conseguíramos eliminar o acumulado e 
equilibrar a situação”, afirma Tião. Que 

PROJETO prevê a troca de 8 mil lâmpadas por LED

acrescenta: “Sem contar os fatores natu-
rais. A situação começou a apertar quan-
do, em outubro, tivemos sete dias úteis de 
chuva em que não conseguimos trabalhar 
e em outros dois dias os funcionários pas-
saram por treinamento. São nove dias sem 
atender demanda alguma. Só nesse perío-
do entraram 678 demandas [pelo 156]. Se 
for considerar que pelo menos 100 aten-
dimentos seriam feitos por dia, deixamos 
de atender 900, que foram somados aos 
quase 700 novos; ou seja, nosso saldo fi-
cou em 1.700 solicitações pendentes”. 

Tião disse ainda que o corte da reali-
zação de horas extras deixou a situação 
ainda mais insustentável, fazendo com 
que mais de 2 mil pedidos se acumulem 
sobre sua mesa.

Problema sem solução

Superávit de orçamento
A reportagem tentou, mas não conseguiu 

descobrir o valor exato da arrecadação e dos 
gastos no setor de iluminação pública. A Se-

cretaria de Comunicação informou apenas que 
aguardava resposta da Secretaria de Finanças. 

O gerente da área de Iluminação Públi-
ca do Município, Tião da Copel, estima que 
sejam arrecadados por mês cerca de R$ 1,5 
milhão, dos quais R$ 1 milhão são pagos à 

Copel e cerca de R$ 250 mil seria o custo de 
material e pessoal. Sobrariam então cerca de 

R$ 250 mil. “Há, sim, um superávit, não há 
como negar. E essa verba só pode ser desti-
nada à iluminação pública. Então, verba não 
falta, o que falta é gente e material de boa 

qualidade”, enfatiza Tião.
Como citado na primeira parte da repor-

tagem, a reportagem apurou com o vereador 
Fernando Hallberg que o valor de superávit 
da conta é de R$ 14 milhões, conforme lhe 

informado no fim do ano passado. Outra fon-
te que já teve atuação na secretaria também 

confirmou esses valores.   

FÁBIO DONEGÁ
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diversas lâmpadas queimadas. É vergonhoso! O setor está abandonado pelo poder 

público. O Canal 156 [Ouvidoria], supostamente meio para a população chegar à pre-
feitura, é uma enganação! Tem que colocar mais funcionários no setor para resolver 

os problemas, fazer alguma coisa concreta que dê resultado”, cobra Mário. 

Sem qualidade
Já em relação ao material, as 
lâmpadas utilizadas, ele explica 
que a qualidade é baixa e que 
por isso a substituição é cons-
tante: “Na licitação vence quem 
oferece o menor valor, o que 
nem sempre tem relação com a 
qualidade. As lâmpadas hoje du-
ram cerca de três meses, elas 
têm garantia e quando queimam 
são trocadas pela empresa, 
mas nós temos que refazer 
todo o serviço novamente, o 
que bate na questão da falta 
de efetivo e gera um problema 
maior como está agora”.

Substituição por LED
Há um projeto em andamento para a substituição de 8 mil das atuais lâmpadas por LED, que, 

além de durar mais, consome meno s energia elétrica. “A licitação das lâmpadas que vai incluir a ins-
talação também deve ser feita em no máximo 30 dias. Isso deve aliviar um pouco a situação. Logo 
após já estamos planejando licitar mais 10 mil da mesma forma”, explica o gerente Tião da Copel. 

Atualmente, já existe lâmpada de LED na Avenida Tito Muffato e no Calçadão da Avenida Brasil. 
Na Avenida Tancredo Neves a instalação deve ser iniciada em breve, assim como na Rua Jorge La-

cerda.  A troca das lâmpadas de toda a cidade por LED será gradual, uma vez que muitas das atuais 
ainda estão em bom funcionamento

O gerente do setor, Tião da Copel, jus-
tifica a situação com dois motivos: falta 
de pessoal e qualidade do material. “Nós 
temos hoje cinco equipes para atender o 
setor de iluminação, praças, todas as qua-
dras e as canchas esportivas do Município 
e dos distritos. Ou seja, é impossível! Nes-
sa terça-feira, por exemplo, as equipes 
trabalharam no Lago Municipal a serviço 
da Secretaria de Meio Ambiente. Ou seja, 
nenhum pedido que chegou ao 156 foi 
atendido. Hoje entram em torno de 70 a 
80 solicitações por dia. Se tivéssemos as 
cinco equipes trabalhando normalmen-
te e só na iluminação, nós atenderíamos 
de 120 a 130 demandas por dia, ou seja, 
conseguíramos eliminar o acumulado e 
equilibrar a situação”, afirma Tião. Que 

PROJETO prevê a troca de 8 mil lâmpadas por LED

acrescenta: “Sem contar os fatores natu-
rais. A situação começou a apertar quan-
do, em outubro, tivemos sete dias úteis de 
chuva em que não conseguimos trabalhar 
e em outros dois dias os funcionários pas-
saram por treinamento. São nove dias sem 
atender demanda alguma. Só nesse perío-
do entraram 678 demandas [pelo 156]. Se 
for considerar que pelo menos 100 aten-
dimentos seriam feitos por dia, deixamos 
de atender 900, que foram somados aos 
quase 700 novos; ou seja, nosso saldo fi-
cou em 1.700 solicitações pendentes”. 

Tião disse ainda que o corte da reali-
zação de horas extras deixou a situação 
ainda mais insustentável, fazendo com 
que mais de 2 mil pedidos se acumulem 
sobre sua mesa.

Problema sem solução

Superávit de orçamento
A reportagem tentou, mas não conseguiu 

descobrir o valor exato da arrecadação e dos 
gastos no setor de iluminação pública. A Se-

cretaria de Comunicação informou apenas que 
aguardava resposta da Secretaria de Finanças. 

O gerente da área de Iluminação Públi-
ca do Município, Tião da Copel, estima que 
sejam arrecadados por mês cerca de R$ 1,5 
milhão, dos quais R$ 1 milhão são pagos à 

Copel e cerca de R$ 250 mil seria o custo de 
material e pessoal. Sobrariam então cerca de 

R$ 250 mil. “Há, sim, um superávit, não há 
como negar. E essa verba só pode ser desti-
nada à iluminação pública. Então, verba não 
falta, o que falta é gente e material de boa 

qualidade”, enfatiza Tião.
Como citado na primeira parte da repor-

tagem, a reportagem apurou com o vereador 
Fernando Hallberg que o valor de superávit 
da conta é de R$ 14 milhões, conforme lhe 

informado no fim do ano passado. Outra fon-
te que já teve atuação na secretaria também 

confirmou esses valores.   

FÁBIO DONEGÁ
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Concurso de cartazes: Música, 
dança e teatro inspiram desenhos
Alunos de 30 conselhos re-

gionais das Apaes de todo o Es-
tado tiveram a oportunidade de 
expor seus trabalhos em Casca-
vel durante o Concurso Estadual 
de Cartazes do Festival Estadual 
Nossa Arte.

Foram expostos 78 desenhos 
para a população no piso L2 do 
Cascavel JL Shopping. Um júri foi 
formado para eleger o desenho 
que vai estampar o cartaz oficial 
do festival, programado para ocor-
rer em Cascavel de 20 a 24 de 
maio, no Teatro Municipal. A mú-
sica, a dança e o teatro foram as 
fontes de inspiração dos autores.

Essa foi a 11ª edição do concur-
so estadual, classificatório para 
a modalidade nacional a ser dis-
putada no mês de novembro em 
Manaus. O Festival Estadual Nos-
sa Arte ocorre a cada três anos e 
essa é a segunda vez consecutiva 

que Cascavel sediará o evento. A 
última foi em 2016.

Participaram do concurso de 
cartazes em Cascavel o coorde-
nador nacional e estadual de Arte, 
Sérgio Feldhaus, a coordenadora 
regional de Arte, Cláudia Blauth da 
Silva, e a diretora da Apae de Cas-
cavel, Wagna Sutana, juntamente 
com os alunos da Apae, também 
presentes à exposição.

Talento e 
habilidade
De acordo com a diretora 
pedagógica da Apae de 
Cascavel, Wagna Sutana, 
o concurso foi uma 
oportunidade de a população 
conferir de perto o talento 
e a habilidade dos alunos 
das Apaes do Paraná. “A 
Apae de Cascavel aproveita 
para convidar a população 
a prestigiar o festival, que 
ocorrerá na cidade no fim 
maio, no Teatro, com belas 
apresentações artísticas”.

Resultado
O resultado do desenho vencedor será anunciado nesta sexta-feira 
(29), durante reunião da Feapaes-PR (Federação das Apaes do Es-
tado do Paraná), em Prudentópolis, na região centro-sul do Paraná.
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Parabéns!
Denise Oleinik, Gabriel Bueno, 

Ana Paula Almeida, Robson 
Costa, José Fernandes, Sabrina 
Marques, Priscila Tagami, Mah 

Dorneles, Jefferson Leite e 
Gilberto Carlos de Araujo.

O presidente da Amic, Sandro Luis Viapiana, com sua 
amada, Michelli Guedes

Não se esqueça:
Há duas palavras que abrem 
portas:      puxe e empurre.

Existe um mundo melhor, mas 
é caríssimo    . Você não é um 
completo inútil... Ao menos 

serve de exemplo.

Café com Negócios
Nesta quarta-feira (27) tem a segunda edição do ano do Café 
com Negócios, um jeito criativo que a Amic usa para reunir no 
mesmo ambiente empresas de diversos setores para que possam 
trocar entre si experiências e vender cada qual o seu peixe. Para 
saber mais, (45) 3036-5638, (45) 9 9141-7536 w pontodeatendi-

mento@amicoeste.org.br. 

Para elas
A Casanóz traz para você dia 1º 
de abril a Oficina de Dramaturgia 
Feminina e Feminista. Será das 
19h às 21h. Ingressos: R$ 90. A 
Casanóz fica na Avenida Brasil, 

8.855, Cascavel.

Antigamente as mulheres 
cozinhavam      igual à 

mãe, hoje estão bebendo 
igual ao pai! 

Pra subir a temperatura... 
Franciane Wenuka de LimaAR
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José de Paula 
assopra velinhas 
hoje. Felicidades!
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 ESPELHO DA VIDA 
Margot e Daniel se abraçam emociona-

dos. Dora confronta Eugênio e furta as alian-
ças de Julia e Danilo. Gentil conhece Daniel 
e todos celebram o encontro do rapaz com 
sua família. Ana elogia Flávio, que ajudou 
Américo a deixar a delegacia. Hugo encontra 
Pat no Rio de Janeiro. Pat fala com Ricardo 
Júnior e decide voltar para Rosa Branca com 
Hugo, a quem declara seu amor. Cris/Julia 
se prepara para dar à luz, ao lado de Danilo. 
Eugênio comunica a Piedade que Padre Luiz 
está morto. Gustavo e Dora planejam uma 
vingança contra Julia. Eugênio encontra Cris/
Julia e ameaça o bebê.

VERÃO 90
Patrick comenta com Dandara que não se 

recorda de nada e presume que foi por causa 
do doce de leite. Madá joga cartas para Gise-
la. Ela finge para Herculano que aceita a se-
paração. Galdino rouba o pote de doce que 
Patrick encontrou no mar. Vanessa despre-
za Jerônimo. Galdino se delicia ao comer o 
doce de leite do pote. Jerônimo comenta com 
Manu sobre a dúvida de sua permanência na 
PopTV. Herculano pede uma chance a Janaí-
na. Galdino encontra vários potes de doce de 
leite no mar e decide comprar a carrocinha 
de Hamilton para vender sonhos.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Firmina ouve a conversa de Neide e Sós-

tenes. Lourdes comenta com Raimunda so-
bre sua situação com Geandro. Eurico conta 
a Marilda sobre o plano de Olavo. Murilo e 
Sóstenes decidem ajudar a encontrar a filha 
que Neide procura. Gabriel exige que Aranha 
contenha Mirtes e proteja o segredo de Ma-
chado. Marilda procura Valentina e descobre 
que Olavo está enganando a irmã. Feliciano 
anuncia a Gabriel que ama Valentina e lutará 
por ela. Diana e Walid recebem uma propos-
ta para treinar nos Estados Unidos. Mirtes 
chantageia Aranha para não revelar o segre-
do de Machado.

TERESA
Roberto diz a Aurora que Joana e ele fo-

ram namorados, mas ela se afastou quando 

acreditou que ele desejava filhos, e ela por 
ser estéril, não poderia lhe dar. Teresa ten-
ta esconder sua fúria quando Joana diz que 
vai atrás de Roberto, pois o ama e não se 
importa se ele tem dinheiro ou não. Roberto 
fica feliz quando Joana diz que terminou com 
Heitor para se casar com ele. Teresa expulsa 
Lucia de sua casa quando descobre que ela 
fez um desenho de Arthur. Teresa esbofeteia 
Lucia e a expulsa de casa. Joana explica 
para Aurora o que aconteceu entre ela e seu 
pai. Ambas se abraçam, chorando. Teresa, 
furiosa, diz a Arthur que expulsou Lucia de 
sua casa pois a insultou e disse atrocidades.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Guilherme escuta a resposta de Filipa e 

tenta aconselhá-la. João pede para Feijão 
farejar o pano levado por ele para que eles 
consigam descobrir de quem é. A vigilância 
sanitária interdita a padaria de Durval. Yas-
min quer conversar com Luigi. Após farejar, 
Feijão encontra a capa no lixo. Glória procu-
ra Luísa para esclarecer a situação e conta 
que Afonso pediu para cancelar a exposição. 

Durval vai até o escritório de Roger e fala 
que sabe que ele está envolvido no caso das 
baratas. Nadine vai até a casa de Marcelo e 
João diz que sentiu um clima entre os dois. 
Ruth escuta Bento tocando uma música fa-
miliar no piano.

JESUS
Helena diz que não podem crucificar 

Jesus. Kesiah se recusa a conversar com 
Longinus e lhe acerta um tapa no rosto. Em 
conversa com Arimatéia, Pilatos diz ter ten-
tado salvar o Messias. Antipas diz que pre-
cisa voltar para Tiberíades e chama Temina. 
Jonathan avisa sobre a morte de Judas. Os 
apóstolos comentam sobre ele. Anás e Cai-
fás se mostram satisfeitos. Natanael e Tiago 
Maior se recordam de momentos com Jesus. 
Maria segura na mão de João e avisa que 
começou. Um homem trabalha na fabricação 
de pregos. Outro rapaz trabalha na constru-
ção de uma cruz. Maria Madalena se enche 
de tristeza. 
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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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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.
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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.
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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
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sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.
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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
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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
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dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.
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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.
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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.
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perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
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Talíssia e Vinícius se casam
Em “Malhação”, Rosália sente dores fortes, e Márcio a ajuda a marcar uma consulta mé-

dica. Todos implicam com Fabiana. Lia sugere que a ONG seja transformada em um colégio. 
Paulo e Marli decidem fazer uma surpresa para os noivos. Bernardo, representante do Con-
selho do Sapiência, repreende as atitudes de Solange. Rafael convida Alex para substituir 

Vinícius na ONG. Talíssia e Vinícius se casam. Álvaro agradece a Gabriela por ter consegui-
do escrever seu livro. Osvaldo decide usar o processo da mãe de Álvaro contra Gabriela.
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numa
peça

teatral
Significa

"certo", na
correção
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Interjei-
ção para

pedir
silêncio

Dobrar as 
extremi-
dades de 

Mono-
grama de
"Gisela"

Cristiano
Ronaldo, 

futebolista
português

A pessoa
que não
crê em
Deus

"Fermen-
to", em

"maltase"

Estado
natal de
Glória
Perez

A mais sa-
grada das
cidades

islâmicas

(?)
passant:
de passa-
gem (fr.)

Vogal que
recebe o
acento
grave

Freguesia
do (?),
bairro

paulistano

Bate
como na
luta de
boxe 

Ave pre-
sente no

brasão da
Austrália 

Mídia que
consagrou

Xuxa
(red.)

(?) de tela: função de central
multimídia de carros que

permite visualizar o conteúdo 
de celulares

Título anterior ao 
de canonizado

A língua de origem
da palavra "pipoca"

Agente (?):
poeira,

pólen ou
camarão

Rótula
(Anat.)
Vin (?),

ator (Cin.)

Salman Rushdie,
escritor britânico de

"Os Versos
Satânicos"

Obra de
Sófocles
41, em

romanos

Padrão de
TV (EUA)
Nome da
letra "N"

Duas dro-
gas que

podem ser
letais

ONG liga-
da aos ex- 
cepcionais

(sigla)

Brilho
intenso
Newton

(símbolo)

Sonhador; fantasioso 
(p. ext.)

Relativo ao canal
condutor de sêmen

2/en. 4/apae — ntsc. 6/diesel. 7/uretral. 8/herética — recurvar. 9/romanesco.
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Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito 
interessantes e há algo novo no ar. Você pre-
cisa de movimento, isso ajudaria a se livrar do 
estresse. Uma fadiga nervosa está esperando 
por você. Desacelere seu fluxo de pensamento.

Os esforços que você fez ontem fazem com que 
você se sinta leve e satisfeito. Seria bom diminuir 
o ritmo da sua vida doméstica. Pense nas suas 
prioridades; aproveite ao máximo as oportunida-
des disponíveis para você.

A relativa calma, hoje, é favorável para fazer 
uma revisão global. Concentre-se no essencial. 
Suas obrigações parecem cansativas, então 
descarregue e tente encontrar um momento de 
solidão para recuperar a sua calma interior.

Existem escolhas e acordos a serem feitos sem 
mais espera. Você está pronto! Você está preci-
sando desesperadamente de um feriado e de al-
gum tempo sozinho para poder fazer um balanço.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do 
presente constrói a sua confiança. Aproveite ao 
máximo a paz e a tranquilidade do dia para dar 
atenção ao que pode estar faltando em sua dieta.

Algumas coisas terão de ser reconsideradas. 
Você está certo em dar um grande passo para 
trás. Você precisa beber mais água e limitar o 
consumo de açúcar e de gorduras.

Seu bom senso o está guiando na direção cer-
ta. Alguns chamam isso de sorte, seja racional. 
Descarte certos hábitos que não estão ajudando 
você. Seria uma boa ideia rever seus hábitos ali-
mentares.

Você estará pronto para colaborar construtiva-
mente pelo prazer de se sentir útil. Seria bom 
para você relaxar e ouvir mais suas necessida-
des básicas, sem um deslocado senso de orgu-
lho. Você deveria dormir mais.

Você tem ideias concretas, especialmente para 
os seus projetos. A sorte estará do seu lado em 
todas as suas aplicações. Você está em melhor 
forma. Coma mais vegetais.

Você não ficará feliz com sua rotina. Não force o 
problema, basta tirar uma folga das coisas. Seria 
uma boa ideia diminuir o ritmo de vida em casa e 
modificar as suas prioridades; leve suas possibili-
dades atuais em conta.

As pessoas vão admirar você hoje. Seu charme 
irá abrir as portas! Se você conseguir conter sua 
impaciência, vai ganhar com isso. Seu otimismo 
crescente reforçará a sua energia.

É hora de lutar pelos seus direitos. Não se irrite por 
qualquer coisa, isso não vai melhorar nada. Você 
está muito bem de saúde. Evite fazer muitas coi-
sas ao mesmo tempo e não se esqueça das suas 
prioridades.
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(símbolo)
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ção da usina nuclear
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Relativo
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(Anat.)
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(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
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lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com
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de alta ve-
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Ato públi-
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após a
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(pl.)
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cos da

prosa ma-
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3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
02 
01 
03 
05

Três pessoas ficaram feridas 
com queimaduras ontem em Cas-
cavel. O primeiro caso foi registrado 
no início da tarde na região central. 
Um jovem de 22 anos que trabalha-
va em um restaurante na esquina 
das Ruas Jorge Lacerda e Pernam-
buco aquecia uma chapa quando o 
equipamento pegou fogo. Ele teve 
queimaduras no rosto, nas mãos e 
nas vias aéreas. O rapaz foi entuba-
do ainda no local e encaminhado ao 
HU (Hospital Universitário). 

O outro caso aconteceu logo de-
pois no Jardim Clarito. Um casal so-
freu queimaduras quando manusea-

No banco dos réus, pai e filho. 
O caso, o atentado à vida de Jo-
ares André Pagno, ocorrido no 
dia 22 de novembro de 2013 no 
Bairro Neva, em Cascavel. As acu-
sações, tentativa de homicídio e 
participação no crime, respectiva-
mente. O veredicto: absolvição.

Valdete Pereira da Silva e 
Charles Bronson Ferreira da Sil-
va foram a júri popular nessa 
terça-feira em Cascavel. Eles 

Pai e filho são absolvidos
contam que no dia do crime fo-
ram até a casa de um sobrinho 
da vítima, identificado como Ma-
teus, tirar satisfações sobre um 
desentendimento que Charles 
tinha com ele. 

Lá, teve início uma discussão 
entre Joares e Valdete, quando 
Valdete efetuou disparos contra 
Joares, que, mesmo ferido, con-
seguiu fugir. 

O pedido de absolvição foi feito 

pelo Ministério Público que alegou 
que Valdete teria agido em legíti-
ma defesa e Charles não teria par-
ticipado do crime.  

Sinalização precária
é causa de acidentes 

A falta de sinalização horizontal e o 
mato alto cobrindo as placas de sinali-
zação vertical no cruzamento das Ruas 
Curitiba e Marechal Deodoro, região 

central de Cascavel, vêm contribuindo 
para o registro de acidentes no local. 
Moradores reclamam da frequência 

com que colisões estão acontecendo e 
da falta de atenção do poder público, 

que deixou o mato esconder as placas, 
além da ausência completa de sinali-
zação no chão, que indique a prefe-

rencial. Na tarde de ontem, mais dois 
carros bateram no cruzamento e, com 
o impacto da batida, um deles atingiu 

o muro de uma casa. Um homem ficou 
ferido.  Em nenhum dos lados era 
possível identificar a placa de sina-

lização que deveria indicar a parada 
dos carros.  A Cettrans informou que 

a sinalização horizontal de “pare” será 
incluída no cronograma de obras, já 

sobre a placa que está encoberta pelo 
mato será encaminhado um pedido 
para que seja realizada a limpeza. 

  AÍLTON SANTOS 

PLACA de 
sinalização 
está encoberta 
pelo mato

Três pessoas são vítimas de queimaduras 

 AÍLTON SANTOS  

va banha quente na cozinha de casa.
Ambos sofreram queimaduras 

de segundo grau. O homem de 64 
anos sofreu queimaduras nas per-
nas e nos pés. Já a mulher de 50 
anos teve os pés atingidos. Eles fo-
ram encaminhados à UPA (Unidade 
de Pronto-Atendimento) Brasília.  
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 A Associação Atlética Comerci-
al completará 55 anos de fundação
no próximo dia 9 de abril e, como
forma de comemorar com toda a
comunidade esportiva, realizará
dois eventos abertos no próximo
mês: a Corrida Comercial Runners
e o Open de Voleibol.

Essas são as duas únicas ativi-
dades do Clube abertas a não as-
sociados. E já são tradicionais no
calendário dos desportistas de
toda a região. A competição de vô-
lei terá sua 12ª edição e de corrida
de rua sua 3ª edição.

Evento que tem como diferencial a hidratação durante a prova, além de premiação em dinheiro, a Corrida Comercial
Runners também ampliou o número de participantes para 2019. “Na primeira edição tivemos 670 inscritos e no ano
passado foram 870. Desta vez são 1.000 vagas disponíveis, e, tendo vaga, elas podem ser preenchidas até o dia 13 de
abril, véspera da prova, marcada para o dia 14”, explica o organizador da corrida, Maicon da Cunha.
As distâncias são as mesmas de 2018: 5 km, 10 km e 15 km, mas a novidade são os percursos. “Até ano passado quem
participava dos 15 km corria o percurso dos 10 km mais o de 5 km, repetindo parte do percurso. E alguns achavam
isso monótono, pois chegava em frente ao Clube [ponto de partida e chegada] e tinha que virar pra correr mais 5 km.
Agora a prova dos 15 km tem percurso único”, explica Maicon.
Em relação a premiação, nos 5 km e nos 10 km haverá premiação até o 5º lugar na geral e até o 5º categoria
associado. Nos 15 km, os cinco primeiros na geral serão premiados em dinheiro, sendo R$ 1 mil para o campeão.
Também haverá premiação para os cinco primeiros na categoria associado e na categoria por idades. Também
haverá prêmio em dinheiro para as três maiores equipes, e troféu para as cinco maiores.
As inscrições até o dia da prova custam R$ 80 no site ticketagora, R$ 70 na loja Leve Sportes e R$ 60 para associados,
no Clube. Durante a prova, os participantes terão nos pontos de hidratação, além de água, isotônico, refrigerante,
barras de cereal, frutas e picolé (na chegada).

Comercial Runners

Portas abertas no Comercial
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Cascavel, 27 DE MARÇO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Luis Eduardo de Souza e Sandra da Luz Quadros
2- Elisandro da Rosa e Vanessa Pauluk
3- Elisson Marcos Silva da Cruz e Gabriella Cristina da Silva
4- Julio Cezar Prestes da Rocha e Raquel Eloisa Pepes
5- Fábio Leal Cardoso e Patricia Valéria da Silva
6- Felipe Augusto Bressan e Thaina Amanda Rossoni Dorneles
7- Claudecir Antunes Marcelino e Marcia Juliane Batista
8- Fábio Rodrigues e Simone Francieli Pires dos Santos
9- Marcondes de Lima Almeida e Daniele Bispo Silva
10- Jorge Henrique Ferreira Machado e Emily Bispo dos Santos
11- Fernando Wesley Santos Gonçalves e Daniela Siedlecki Paula
12- Alex Sandro Fagundes dos Santos e Adrielle Costa
13- Jhonatan de Ramos e Thalia Raiane Melo de Macedo

 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.

A delegação cascavelense na seleção paranaense se caratê tradicional cresceu na
última semana, com a convocação de outros sete atletas: Isadora Cantu, Victor
Hugo Lopes de Araújo, Miguel Bonete Rimoldi, Gustavo Setin Cshilik Cláudio,
Rafael Trentim Gomes Faria, Kamily Micheli Vanso Garbin e André Luiz
Cantarelli. Eles se juntarão aos outros dez caratecas que haviam sido convocados
anteriormente para defender a equipe estadual no Brasileiro de Seleções, que
será em João Pessoa (PB), de 11 a 14 de julho.

Open de vôlei
“O Open é utilizado por algumas
equipes como preparatório para os
Jogos Abertos do Paraná e também
para competições entre Atléticas,
então, as equipes participam,
mesmo, porque é uma competição
tradicional, sempre aguardada com
expectativa. E este ano o Open será
mais competitivo que nos últimos
anos, pois ao invés de 16 serão 20
equipes, dez em cada naipe. No
feminino as vagas já foram
preenchidas, enquanto no masculino
resta apenas uma em aberto”, diz a
técnica de vôlei do Comercial,
Simone Borges de Souza, que ontem
recebeu da equipe masculina de Boa
Vista da Aparecida o indicativo de
participação. Isso que o prazo de
inscrições está previsto em
regulamento para encerrar dia 5 de
abril, caso todas as vagas não
tenham sido preenchidas até lá.
No feminino, a disputa contará com:
Clube Comercial, Clube Comercial Vôlei,
Copel Clube de Cascavel, AABB Cascavel
Vôlei, Amigas do Vôlei/Santa Tereza,
Hera’s Voleibol Clube, Divas do Vôlei,
Guaraniaçu, Palotina Esporte e Apcef/
CRC. Já no masculino até ontem
estavam inscritos: Clube Comercial,
Amigos do Vôlei, K1, Pérola Negra
Game Show, Palotina Esporte, São
Cristóvão Vikings, Colégio São Cristóvão,
Brothers e Tovel/Prati. O congresso
técnico do Open 2019 será dia 15 de
abril e o início das disputas no dia 26
abril. As partidas serão sempre nas
sextas, sábados e domingos.

Fardoski
Após 72 jogos realizados, a 9ª edição
do Campeonato Chácara Fardoski de
Futebol Suíço definiu, no fim de
semana, os semifinalistas. Os duelos
que definirão quem disputará o título
serão neste sábado: Sindvel x EC União
(15h) e Barão AP x Real Cascavel (16h).
Nesta semi, destaque para o duelo
individual de Giovani Brazl vice-
artilheiro da competição com 9 gols,
com a camisa do Barão, e Robson
Mendonça, que tem 8 gols com a
camisa do Real. O goleador principal,
Jesanias Paixão (Fercaus), despediu-se
nas quartas de final com 11 gols.

ARQUIVO ATLETAS
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 Destaques do São Paulo na vitó-
ria por 2 a 1 no jogo de ida da semifi-
nal do Paulistão 2019, as joias da
base tricolor terão nesta noite o mai-
or teste como profissional, no jogo de
volta com o Ituano, às 19h15, em Itu.

Sem os veteranos Nenê e Hernan-
des, vetados pelo departamento mé-
dico, Arboleda, com a seleção equa-
toriana, e Gonzalo Carneiro, lesiona-
do, os jovens Luan, Liziero, Igor Go-
mes e Antony, todos revelados em
Cotia, destacaram-se na vitória do úl-
timo domingo e devem ser mantidos

Joias para “reviver” São Paulo

PLACAR DE ONTEM
AMISTOSO

Rep. Tcheca 1 x 3 Brasil

PAULISTA
Red Bull 0 x 0 Santos*

Palmeiras* 5 x 0 Novorizontino
* Na próxima fase

        LIBERTADORES
21h30 Cruzeiro x Deportivo Lara

    COPA DO BRASIL
19h15  Chapecoense x Criciúma

            PAULISTA
19h15 Ituano x São Paulo
21h30 Corinthians x Ferroviária

             CARIOCA
21h30 Fluminense x Flamengo

             GAÚCHO
19h15 São Luiz x São José
21h30 Inter x N. Hamburgo

JOGAM HOJE

na equipe para o jogo desta noite, pois
Vagner Mancini segue com os mes-
mos desfalques do fim de semana.

Assim, a possível escalação do
São Paulo tem: Tiago Volpi; Hudson,
Bruno Alves, Anderson Martins e Rei-
naldo; Luan, Liziero e Igor Gomes; An-
tony, Everton (Everton Felipe) e Pablo.

Pelo resultado no jogo de ida, o
Tricolor tem a vantagem do empate
para avançar à semifinal. Já o time
de Itu tem que vencer ao menos por
um gol de diferença, para levar a
decisão da vaga aos pênaltis.

Corinthians
Após sair do banco de reservas e
nos minutos finais dar o empate
ao Corinthians contra a
Ferroviária, por 1 a 1, em
Araraquara, no fim de semana, o
atacante Gustavo volta a ser
titular do Alvinegro do Parque São
Jorge nesta quarta-feira, depois
de 12 jogos, para a partida
derradeira pela semifinal do
Paulistão, às 21h30, em Itaquera.
Goleador corintiano na
temporada, ele assinou ontem a
renovação de contrato, com
vínculo até 2022. A dúvida na
equipe para a decisão desta noite
está no gol. Cássio foi substituído
no intervalo do jogo de ida ontem
foi reavaliado. Já Boselli, que nem
viajou para Araraquara no fim de
semana, está recuperado das
dores musculares e volta a ser
opção para o técnico Fábio Carille.

 Na noite de quarta-feira, às 21h30,
no Beira-Rio, Internacional e Novo
Hamburgo se encontram pela terceira
vez seguida. Desta vez, o vencedor do
confronto garante uma vaga na
semifinal do Gauchão.

A partida de ida acabou 2 a 0 para o
Colorado e dá o direito do time perder
por até um gol de diferença. Enquanto
isso, o time do interior precisa de três
gols de diferença ou dois gols para decidir
a vaga nos pênaltis.

Para o jogo desta noite, Odair
Hellmann vai manter o rodízio no elenco.
Se no Vale a escalação foi reserva, no

Beira-Rio é força máxima e peças
importantes da equipe estão garantidas.

Entre os retornos, o mais aguardado é
o de Nico López. O meia-atacante foi
impedido de atuar na reta final da fase de
classificação devido a uma suspensão do
TJD-RS e vai iniciar o jogo entre os titulares.

 Internacional com força
máxima rumo à semifinal

O Brasil sofreu, saiu atrás
no placar, mas conseguiu
a vitória sobre a
República Tcheca no
amistoso disputado ontem
em Praga. Com gols de
Roberto Firmino e Gabriel
Jesus (duas vezes), a
seleção de Tite chegou a
assustar pelo péssimo
desempenho no primeiro
tempo, mas apresentou
melhora suficiente para
fazer o 3 a 1. O gol dos
donos da casa foi feito
por Pavelka.

CBF
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