Homem toma arma
de policial e é morto
Durante investigação de um assalto a um posto de combustíveis no Bairro Santa
Cruz, ontem à tarde, um homem suspeito do crime reagiu à abordagem, pegou a
arma de um policial e foi morto antes de conseguir fugir. A ação foi registrada por
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uma equipe de reportagem.
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Chuva forte
“desmorona”
Cascavel
O temporal que atingiu
Cascavel no início da
madrugada de ontem
provocou diversos
desmoronamentos,
abriu crateras e
provocou muito, mas
muito estrago.
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Ônibus fazem fila
para conseguir
entrar em terminal
Paranaense volta:
FC vai a Curitiba e
CCR joga em casa
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Opinião
QUANTO TEMPO UMA VIDA EM RISCO PODE ESPERAR?
Conviver com o diagnóstico de câncer não é tarefa fácil. Assim que
uma pessoa descobre a doença, o ponteiro do relógio dispara: a busca
por tratamentos e medicações que possam salvá-la torna-se uma prioridade e uma corrida contra o tempo.
O acesso a medicamentos essenciais para a assistência às pacientes
com câncer de mama sempre foi pauta de reivindicações constantes da
Femama.Aburocracia por trás da incorporação de medicamentos também
é uma discussão antiga. Mesmo após aprovação daAnvisa, as drogas e as
terapias percorrem um demorado caminho até chegarem ao paciente.
Hoje o rol de procedimentos e medicações da ANS que define a
oferta obrigatória dos planos de saúde é publicado de dois em dois anos.
São 24 meses de extensas reuniões e reivindicações até que os pacientes possam ter acesso a terapias capazes de mudar seu prognóstico.
Encontramos, recentemente, mais um entrave: em dezembro de
2018 foi publicada resolução que aprimora o processo de incorporação de procedimentos. Por conta da atualização, o cronograma foi
alterado e o próximo rol entrará em vigor - em caráter de exceção apenas em 2021. Ou seja: pacientes que vivem hoje o drama do
câncer de mama vão esperar três anos para que tratamentos mais
assertivos passem a ser oferecidos pelos planos de saúde.
As pessoas mais afetadas pela demora na inclusão de medicações
são aquelas que estão no estágio mais avançado da doença, conhecido como metastático, para quem a maioria dos tratamentos inovadores
se destina. Essas vidas lutam contra o relógio: elas não têm tempo para
esperar. O atraso mobilizado por conta da publicação da normativa
atualizada é uma questão burocrática, que prejudica mais do que beneficia pessoas que estão enfrentando a doença.
É consenso que esse prazo é inaceitável. Temos que nos mobilizar
para assegurar que todos tenham acesso àquilo que é um direito
básico: a saúde.
O câncer não aguarda, pacientemente, até que essas medicações
ultrapassem tantas barreiras. A batalha contra a doença já é complicada
o suficiente para que entraves meramente burocráticos impeçam que
vidas sejam salvas.
Maira Caleffi é presidente voluntária da Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama)

“Democracia só
existe quando as
Forças Armadas
assim o querem”.
O presidente Jair Bolsonaro
afirmou nessa quinta-feira,
durante as comemorações
dos 211 anos do Corpo de
Fuzileiros Navais, no Rio, que
vai cumprir sua missão de
governar o Brasil “ao lado
das pessoas de bem”, e que a
liberdade e a democracia só
existem “quando as Forças
Armadas assim o querem”.
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Professores lutam
por piso nacional
Dez anos depois da implantação do piso nacional,
os professores cascavelenses ainda lutam para que a
tabela entre em vigor na rede
municipal de Cascavel. Esse
é um dos principais pontos
em negociação, antes mesmo da data-base de maio, já
discutido pelo Sismuvel (Sindicato dos Professores da
Rede Municipal de Cascavel)
com a administração de Leonaldo Paranhos (PSC).
Mesmo com um percentual escalonado pago ano
passado pela atual gestão
para se aproximar do piso,
ainda existe uma defasagem
de 3,75% entre 2014 e
2015, além da reposição de
4,17% deste ano. Total que
passa a ser questionado pela
categoria, que não quer mais
receber o proporcional em
forma de abono, que acaba
impactando nos ganhos de
todos os demais educadores.
Quem ingressa hoje na
rede municipal deveria receber R$ 2.557,73 de salário inicial, no entanto o vencimento é de R$ 2.355,45
por 40 horas semanais.
Quem atua 20 horas recebe
R$ 1.177,72.
Na segunda quinzena de

março novas reuniões estão
previstas e, segundo a presidente do Siprovel, Josiane
Vendrame, a administração
tem se mostrado aberta ao
diálogo: “Há uma intenção
de negociar. O Município deixou aberta uma nova reunião
na qual teremos os cálculos
do que pode ser feito a partir
de maio”, afirma.
Em toda a rede municipal
são 4 mil professores - 180
recebem abaixo do piso nacional. A categoria incluirá na
reivindicação a correção da
inflação do último mês, entre 3,5% e 3,7%.
Como o Município está
com os gastos com pessoal
acima do permitido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal,
o Siprovel acredita que até a
data-base o caixa esteja em
ordem para que sejam atendidas as reivindicações dos
professores. “Pelo que temos conhecimento, a prefeitura cortou horas extras e
também terá arrecadação
maior nestes meses, com
isso, até abril terá resolvido
a questão do limite prudencial. Assim, seguimos com os
pontos da categoria”.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

Caso Damasceno: alegações finais
A Comissão de Ética recebeu ontem as alegações finais da
defesa do vereador Damasceno Júnior (PSDC) para emitir a
decisão a respeito das denúncias de recebimento da
devolução dos salários dos assessores. O caso tornou-se
público quando a ex-assessora do parlamentar Elidnéia dos
Santos Silva denunciou no Ministério Público e na Câmara.
Uma vez entregues as alegações finais, o relator do
processo Misael Júnior (PSC) tem cinco dias úteis para
avaliação e mais dez dias úteis para apresentar parecer
final. Neste último caso, é preciso o voto da maioria da
comissão. Se a comissão definir pela cassação, ela só será
aprovada com dois terços dos votos favoráveis em plenário.
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Líderes comunitários sem voz

Cascavel vem perdendo a cada dia que passa a voz que vem
das comunidades. Moradores que antes se dedicavam à vida
pública se afastam das atividades comunitárias devido à
falta de apoio do poder público. Entra prefeito e sai
prefeito e os presidentes de associações vão sendo
deixados lado. A cobrança por reconhecimento maior por
parte da administração municipal foi cobrada pelo Conselho
Comunitário ao prefeito em exercício Alécio Espínola (PSC)
- que tem suas origens na liderança comunitária. Em
Cascavel há 40 associações formalmente constituídas, mas
já chegou a ter mais de 140 antes de a Ucam (União
Cascavelense das Associações de Moradores) ser extinta.

Colapso coletivo
O transporte público ainda
é motivo de reclamação
nos bairros. Hoje, no salão
comunitário do Bairro
Cancelli, às 19h, moradores
pretendem discutir as
mudanças que
desagradaram: de redução
de linhas a ônibus lotados
- dificuldades enfrentadas
pelos passageiros, que não
pretendem engolir calados.

Caso continua
O ex-secretário de Meio
Ambiente Juarez Berté
mantém seu posicionamento
de que houve ilegalidade na
troca do material para a
construção da ponte no
EcoPark Morumbi e volta a
dizer que, apesar da
homologação do acordo
entre empresa e prefeitura,
a Justiça não julgou o
mérito - ou seja, prefeito e
(ex)secretários responderão
criminalmente. O caso
segue no Gaeco.

Horas extras
Os pagamentos de horas
extras a algumas categorias
têm feito os guardas
patrimoniais soarem os

apitos. A categoria foi uma
das mais atingidas com os
cortes de contenção de
gastos da prefeitura. A grita é
saber por qual motivo alguns
ainda não tiveram então essa
redução no ganho mensal.

Bobódromo
Cascavel parece ter vocação
para criar ambientes nesse
sentido. Os frequentadores
antes dos canteiros da
Avenida Brasil migraram ao
longo dos anos para os
postos de combustíveis.
Agora, o ponto de
concentração é a esquina da
Paraná com a Manoel Ribas.
A Câmara de Vereadores
acordou para o problema já
alertado nessa coluna e por
quem mora nas redondezas.
Basta só a prefeitura
começar a fiscalizar.

Manifestação
Hoje, Dia Internacional da
Mulher, às 11h, haverá uma
manifestação em frente à
Catedral Nossa Senhora
Aparecida a favor da defesa
da aposentadoria contra a
política econômica e o
conservadorismo. Estão
previstas atividades culturais
em meio aos protestos.

Feriado prolongado
Embora o Carnaval já tenha terminado, nem todos os
vereadores retomaram a rotina de trabalho. Na Câmara, o
movimento era tranquilo ontem - alguns parlamentares já
discutindo projetos e outros curtindo água de coco e areia.
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Transporte: sobrecarga
fora da hora de pico
Na terceira semana de operação, o novo sistema de transporte
público de Cascavel continua apresentando diversos gargalos que ainda geram bastante reclamação por
parte da população e contratempos.
Mas o que chamou a atenção on-

Problema é a
formatação do sistema
O motorista Silvio Dias tem acompanhado os
problemas, as soluções paliativas e até as
desculpas para os transtornos diariamente,
desde o dia 16 de fevereiro, quando o novo
sistema começou a rodar. Com três semanas no
batente, ele consegue traçar um diagnóstico
com precisão do empirismo: os
congestionamentos nos terminais, os atrasos das
tabelas e os “comboios” de ônibus enfileirados
nos corredores exclusivos são resultado da
própria formatação do sistema.
“O tempo do percurso é muito pequeno. É
muito difícil cumprir as tabelas, principalmente as
linhas dos corredores [nas avenidas]. Para
‘ajudar’, a maioria dos semáforos não abre
quando os ônibus chegam perto, como haviam
nos prometido”, lista.
Ele dá um exemplo: “Antes, eu fazia a linha
Nordeste-Oeste e tinha 30 minutos para ir do
Brasmadeira até a Rodoviária. Hoje, a linha
Nordeste-Sudoeste, que sai do Brasmadeira e
vai até o Detran, ou seja, bem mais longe, a
Cettrans ‘deu’ os mesmos 30 minutos para fazer.
É sem cabimento isso! Olhe a diferença de
distância”. Segundo ele, nunca ninguém
perguntou aos motoristas o que precisava ser
feito ou melhorado, apenas implantaram o sistema
com “a base teórica”. Um dos estrangulamentos
é causado pelo modelo dos novos ônibus,
porque os coletivos das linhas troncais demoram
em média sete minutos na plataforma dos
terminais até que todos consigam desembarcar e
embarcar. “Uma porta só está complicado.
Como não podemos ultrapassar no corredor
exclusivo porque é única faixa, os ônibus andam
em fila indiana e chegam todos juntos aos
terminais... daí gera aquela confusão, os
atrasos...” E ele completa: “Há casos de termos
que esperar um ônibus sair do terminal para
conseguirmos estacionar dentro do terminal”.
 Reportagem: Silvio Matos

tem foi para intensa sobrecarga do
sistema fora do horário de pico.
Mesmo depois do intervalo do
meio-dia, quando muita gente vai e
vem do almoço, terminais continuavam congestionados e os atrasos
eram revoltavam quem dependia do
ônibus já que a chuva inviabilizou a
alternativa de ir a pé ou de bicicleta.
Por volta das 14h as plataformas do Terminal Oeste estavam lotadas, com filas duplas e havia
uma fila aguardando do lado de
fora para entrar. Nos corredores
exclusivos, era comum ver “comboios” na tarde dessa quinta-feira, com ônibus enfileirados.

Época do mês

Segundo o presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito), Alsir Pelissaro, os coletivos estavam
atrasados ontem devido à grande demanda de
passageiros. “Estamos no período mais
movimentado do mês. As pessoas estão
recebendo seus salários e pagando as contas.
Os bancos também ficaram fechados muitos
dias e agora todos procuram esse serviço, e
devido a esses fatores, mais à chuva, o
número de usuários cresce”.
Segundo ele, toda a frota de cerca de
160 ônibus está rodando, inclusive aqueles
dos corredores que se envolveram em
acidentes já retornaram para as ruas:
“Nossos agentes também tentam organizar
os terminais e ajudar as pessoas em
situações como a de hoje [ontem]”.
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- MARCELO AUGUSTO SILVEIRA E ALESSANDRA OBREGÃO
02- WILLIAM DE FREITAS GESSO E ÉVELIN FERNANDES QUADROS
03- RICARDO BORGES DE SIQUEIRA E VALKIRIA VIEIRA RANGEL
04- SANDRO WANDERLEY DE SOUZA CRUZ E NADIA BARBOSA VALENTIM
05- CLEVERSON HENRIQUE JAGELISKI DA SILVA E DANIELE DAMASCENO BERTOLIN
06- LUCAS SAMOEL BRIZOLA E DIANE SALDANHA FANTE
07- ANDRÉ BISINELLA E FRANCIELLI POMPEU POPENGA
08- ALEXANDRE LUIS DA SILVA E PAMELA DA SILVA DIAS
09- DIEGO COELHO DA SILVA E CAROLINE DE SOUZA AZEVEDO
10- WALDECIR CHAGA E JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA
11- ATILA FREITAS DA SILVA E NAYLA DAMARIS SCHMITT
12- JUCINEY CLAUDIANO DA SILVA E JORACI VAZ DE OLIVEIRA
13- EVERTON RAFAEL DE JESUS E LEANDRA DEITOS
14- FRANCIELA WILEZELEK DOS SANTOS E EDIMIRES SANTANA
Cascavel, 08 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
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Chuva “desmorona” Cascavel

AÍLTON SANTOS

Ecopark Oeste

O temporal que atingiu Cascavel no fim da noite de quinta-feira e
madrugada de ontem provocou alagamentos em diversos locais da
cidade, causando desmoronamentos e muita destruição.
A força da enxurrada devastou
duas casas na esquina da Rua Sete
de Setembro com a Rua Vitória. O
local é uma área de preservação
ambiental onde passa um afluente do Rio Quati cuja canalização
não suportou o volume de água.
No Bairro Guarujá um muro do
lado do ginásio de esportes do
Colégio José Baggio Orso caiu. A
associação de pais e funcionários
da instituição havia feito um seguro do prédio, por esse motivo, as
obras de reconstrução já começaram e no máximo em 30 dias a situação estará normalizada.
No Bairro Esmeralda a chuva
abriu uma cratera na Rua Citrino
quase esquina com Rua Cristal, e
todas as casas da esquina ficaram
alagadas. No Alto Alegre, parte do
asfalto da Rua Hercílio Luz foi arrancada pela força da chuva, um
grande buraco se formou no local.
A Copel informou que cerca de
14 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica à noite, mas o abastecimento foi normalizado uma hora depois.

Uma das situações mais graves foi registrada no fim da
Rua Tamoios, na obra do Ecopark Oeste, na região do
Bairro Santa Cruz. O bueiro em obras para canalização
do Córrego Bezerra rompeu e levou levando ao
rompimento da rede e a água se misturou ao lixo no
local e invadiu três casas, estragando móveis e
equipamentos. Das três casas, duas são de famílias que
ocupam a área de preservação que vai integrar o
Ecopark Oeste. De acordo com a prefeitura, o bueiro
foi desentupido e a empresa Contersolo, responsável
pela obra, vai ressarcir as três famílias dos prejuízos
com os móveis danificados e disponibilizou um
caminhão-pipa para fazer a limpeza do local. No total,
seis famílias vivem na área de preservação e, segundo a
prefeitura, já houve acordo com a Cohavel e todas se
comprometeram a deixar a área até 10 de março. Elas
teriam se comprometido a pagar aluguel durante seis
meses até que a Cohavel construa as moradias em
terrenos já definidos. Depois da realocação, elas terão
240 meses para quitar as moradias ao Município.
POSICIONE o
leitor de QR Code
do seu celular
para ver os
estragos causados
pela chuva em
Cascavel.

AÍLTON SANTOS

O VEÍCULO foi arrastado pela força da água, a
motorista conseguiu sair antes da queda

Ações emergenciais
A prefeitura não informou se está realizando um
controle das famílias atingidas por meio da
Secretaria de Assistência Social.
Já sobre os estragos de calçadas e ruas, a Secretaria
de Obras informou que está atendendo as demandas
mais urgentes, especialmente os locais que
apresentam risco. E que, na medida do possível,
todos os pontos com problemas serão solucionados.

EM diversos pontos da cidade o solo cedeu, e até uma cratera se abriu na
lavanderia desta casa

Regiões mais atingidas
A tenente Marcela Schwendler, do Corpo de Bombeiros,
repassou o balanço de ocorrências: três cortes de árvores, três
alagamentos, um destelhamento e um desabamento. Os
bairros mais atingidos foram Parque São Paulo, Maria Luiza,
Paulo Godoy, Montreal, Universitário, Santa Cruz e Alto
Alegre. Durante o período de chuva intensa, a Defesa Civil
recebeu pelo menos 16 chamados de alagamentos em vários
pontos da cidade e de quatro destelhamentos. Foram
entregues lonas para dez residências.

74,8 milímetros
Segundo o Simepar, choveu em Cascavel o
equivalente a 74,8 milímetros durante o
temporal. O meteorologista Paulo Barbieri
explicou que a tempestade ocorreu devido a
uma área de instabilidade relacionada ao
calor e à umidade. “Continuamos em estado
de alerta de tempestade. Recomendamos
que a população fique atenta e não saia de
casa nos momentos de chuva”, disse.

Previsãodo tempo
Segundo o Simepar, para esta
sexta-feira segue previsão de
chuva, mas em volume bem
menor, e continua o alerta de
temporal, com rajadas de ventos
de até 50 km/h. Já no sábado, a
probabilidade de chuva chega a
80% com previsão de 11
milímetros e ventos de até 40 km/
h. No domingo, a probabilidade é
de 60%, com 2 milímetros de
chuva e ventos de até 28 km/h.

Empresa será notificada após desmoronamento
Uma empresa que fica às margens da BR-277 será notificada pela
Ecocaratas por falta de cuidado com o escoamento da água que cai
das calhas. Essa água teria provocado o desmoronamento de parte de
um barranco na marginal da rodovia, próximo ao viaduto do Bairro
Guarujá. A pista precisou ser interditada até a remoção da lama.
Durante a tarde de ontem os engenheiros da Ecocaratas,
concessionária que administra o trecho, estiveram no local para
avaliar se houve algum prejuízo estrutural no local e constataram o
problema. A empresa terá um prazo para fazer a adequação do
escoamento para uma caneleta específica que será implantada pela
concessionária para que a água não seja despejada no barranco. A
lama da marginal já foi removida e a grama deve ser plantada
novamente no local do desabamento para ajudar a conter a terra.
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ocupam a área de preservação que vai integrar o
Ecopark Oeste. De acordo com a prefeitura, o bueiro
foi desentupido e a empresa Contersolo, responsável
pela obra, vai ressarcir as três famílias dos prejuízos
com os móveis danificados e disponibilizou um
caminhão-pipa para fazer a limpeza do local. No total,
seis famílias vivem na área de preservação e, segundo a
prefeitura, já houve acordo com a Cohavel e todas se
comprometeram a deixar a área até 10 de março. Elas
teriam se comprometido a pagar aluguel durante seis
meses até que a Cohavel construa as moradias em
terrenos já definidos. Depois da realocação, elas terão
240 meses para quitar as moradias ao Município.
POSICIONE o
leitor de QR Code
do seu celular
para ver os
estragos causados
pela chuva em
Cascavel.

AÍLTON SANTOS

O VEÍCULO foi arrastado pela força da água, a
motorista conseguiu sair antes da queda

Ações emergenciais
A prefeitura não informou se está realizando um
controle das famílias atingidas por meio da
Secretaria de Assistência Social.
Já sobre os estragos de calçadas e ruas, a Secretaria
de Obras informou que está atendendo as demandas
mais urgentes, especialmente os locais que
apresentam risco. E que, na medida do possível,
todos os pontos com problemas serão solucionados.

EM diversos pontos da cidade o solo cedeu, e até uma cratera se abriu na
lavanderia desta casa

Regiões mais atingidas
A tenente Marcela Schwendler, do Corpo de Bombeiros,
repassou o balanço de ocorrências: três cortes de árvores, três
alagamentos, um destelhamento e um desabamento. Os
bairros mais atingidos foram Parque São Paulo, Maria Luiza,
Paulo Godoy, Montreal, Universitário, Santa Cruz e Alto
Alegre. Durante o período de chuva intensa, a Defesa Civil
recebeu pelo menos 16 chamados de alagamentos em vários
pontos da cidade e de quatro destelhamentos. Foram
entregues lonas para dez residências.

74,8 milímetros
Segundo o Simepar, choveu em Cascavel o
equivalente a 74,8 milímetros durante o
temporal. O meteorologista Paulo Barbieri
explicou que a tempestade ocorreu devido a
uma área de instabilidade relacionada ao
calor e à umidade. “Continuamos em estado
de alerta de tempestade. Recomendamos
que a população fique atenta e não saia de
casa nos momentos de chuva”, disse.

Previsãodo tempo
Segundo o Simepar, para esta
sexta-feira segue previsão de
chuva, mas em volume bem
menor, e continua o alerta de
temporal, com rajadas de ventos
de até 50 km/h. Já no sábado, a
probabilidade de chuva chega a
80% com previsão de 11
milímetros e ventos de até 40 km/
h. No domingo, a probabilidade é
de 60%, com 2 milímetros de
chuva e ventos de até 28 km/h.

Empresa será notificada após desmoronamento
Uma empresa que fica às margens da BR-277 será notificada pela
Ecocaratas por falta de cuidado com o escoamento da água que cai
das calhas. Essa água teria provocado o desmoronamento de parte de
um barranco na marginal da rodovia, próximo ao viaduto do Bairro
Guarujá. A pista precisou ser interditada até a remoção da lama.
Durante a tarde de ontem os engenheiros da Ecocaratas,
concessionária que administra o trecho, estiveram no local para
avaliar se houve algum prejuízo estrutural no local e constataram o
problema. A empresa terá um prazo para fazer a adequação do
escoamento para uma caneleta específica que será implantada pela
concessionária para que a água não seja despejada no barranco. A
lama da marginal já foi removida e a grama deve ser plantada
novamente no local do desabamento para ajudar a conter a terra.
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No porta-retrato desta sexta-feira,
Sassá Duarte e Adriana Mayer
com seus amorecos

gente@jhoje.com.br

O que dizem
as borboletas
O Projeto Livrai-Nos
promove no próximo
domingo (17), na Feira do
Teatro, das 10h às 12h,
sessão de autógrafos do
livro O que dizem as
borboletas.
Sejam bons com seus
sobrinhos,
eles podem ser
aqueles que te levarão
vinho
escondido no
asilo.
OFF

Yakisoba I
Deixe as panelas de lado
neste domingo e saboreie
o clássico yakisoba da
Acec (Associação Cultural
e Esportiva de Cascavel). O
prato, à base de macarrão,
é conhecido pelo molho
marcante que leva vários
ingredientes secretos que
já conquistaram o paladar
do brasileiro.

Yakisoba II
As porções servem duas
pessoas e são vendidas por
R$ 40 com associados da
Acec e nos seguintes pontos
de venda: Pavan Móveis,
Moça Biju Central Park,
Farmácia Chamomilla,
Mercadão de Móveis Bond
Tudo e Centro Óptico Paraná.

Yakisoba III

A bela Clenir Salapata

É preciso levar
vasilhames para retirar o
yakisoba, das 11h30 às
13h30, na sede da
Associação (Av. Piquiri,
1.186, perto do
supermercado Allmayer).
Informações: (45) 991117181 e (45) 99133-6496.

Felicidades!
A coluna manda parabéns especiais
neste fim de semana para Celso Luiz
Dalmolin, Neuza Aparecida Cotrin e
Paulo Roberto Bernardes.

Kassiane Merly Piaceski assopra
mais uma velinha; felicidades!!!
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• REDE GLOBO

Malhação
Michael e Santiago se reaproximam. Leal
se revolta ao saber que não fará parte do show
de Nina e Tito. Solange discute sua relação com
Rafael. Márcio recebe um convite para fazer
um estágio fora do Rio de Janeiro. Amanda e os
amigos plantam uma árvore na ONG. Tito reclama de exaustão e avisa a Flora que não
conseguirá fazer o show. Brigitte e Leonor pensam em falar com Rafael para dar as aulas de
reforço na ONG, e Gabriela se preocupa.
Espelho da vida
Alain, Isabel e Priscila chegam ao Rio de
Janeiro. Gentil não percebe o interesse de Gilson por ela. Eugênio obriga Piedade a dormir
em seu quarto. Daniel se encanta com o Rio de
Janeiro. Pat desabafa com Gabi seu sofrimento
por conta de Mauro César. Marina encontra o
vidrinho de remédio escondido, e Sheila a ameaça. Todos chegam à casa de Eugênio para a
apresentação de Henrique. Dora acompanha
Otávio e Eugênio se incomoda. Alain, Priscila e
Daniel se encontram no Rio de Janeiro.
O sétimo guardião
Valentina ouve a conversa de Olavo com
Laura. Olavo informa a Machado que Laura
reapareceu. Valentina demite Sampaio, e Olavo o contrata. Marcos Paulo aconselha Valentina a se reconciliar com Gabriel. Nicolau sugere
que Bebeto esqueça o teste de dança para se
dedicar ao quiosque. Rivalda garante que sempre ajudará Nicolau. Gabriel e Judith sentem
orgulho de Feijão. Júnior comenta com Geandro que pode se casar com Luz. Sóstenes suspeita de que Luz queira ficar com Júnior para
esquecer Gabriel. Mirtes descobre que Luz não
é neta de Sóstenes. Lourdes Maria reage à
notícia do possível casamento de Júnior com
Luz. Valentina se espanta ao descobrir que Sampaio trabalha para Olavo.
• SBT

Teresa
Aída promete se encarregar das empresas. Aurora muito feliz diz a Mariano que a cirurgia de Teresa foi um sucesso e logo estará
recuperada. Eles se abraçam e se beijam.
Rubens sai da cadeia e diz a Genoveva que
tem algo muito importante para fazer. Rubens
procura Esperança para reclamar de seus di-

DIVULGAÇÃO

N o velas

João é condenado pela morte de Nicole

Em “Verão 90”, Vanessa considera a proposta de Mercedes e inventa ao
promotor que João a procurou para mudar seu depoimento. João se
desespera com a acusação de Vanessa. João se nega a seguir o conselho
de Giovana, que pede ao cliente para assumir que foi um acidente. João é
condenado pela morte de Nicole. Quinzão diz a Mercedes que eles
destruíram a vida de João. Jerônimo promove uma festa para Quinzinho
comemorar a prisão de João. Kika consola Manu. Vanessa se despede de
Jerônimo, que reage de forma fria quando ela revela que se apaixonou por
ele. Diana decide ir para uma comunidade no Acre. Herculano recebe uma
proposta para trabalhar em uma produtora em Portugal. Janaína aceita o
convite de Raimundo para cuidar do bufê do Baião de Dois. Lidiane e
Cerqueira relembram o tempo em que foram namorados. Lidiane procura
João para pedir que se afaste de Manu.
reitos como pai, e para ameaçá-la caso se envolva com outro homem. Esperança diz que
se arrepende muito de ter perdido tantos anos
de sua vida ao lado de um homem que nunca
valeu a pena. Oriana diz a Teresa que ela deve
estar feliz por saber que não vai mais ficar presa a uma cama, porém, assim que estiver
melhor, que procure outro lugar pra viver, pois a
casa onde ela e Arthur moram foi comprada
por Fernando, e lá ele viverá com Luisa.
As aventuras de Poliana
Débora vai à escola e Poliana conversa
com ela. Sophie encontra Débora e acaba contando sobre a declaração que ele fez à Luísa.
Na reunião do Comitê do Laço Azul.Débora faz
escândalo e humilha Luísa. Roger conta a Pendleton sobre a mudança que fez sobre Sérgio e
ele fica furioso por Otto não ter sido consultado.
Roger manda Ciro seguir Pendleton. Filipa tenta

se reaproximar Yasmin, sem sucesso. Luca
faz um vídeo se desculpando com Jeff. O pai de
Luca é chamado na escola. Marcelo encontra
Luísa e se desculpa por ter agido por impulso.
Débora chega. Glória e Branca discutem. Pendleton encontra João tocando violão na praça.
Ciro observa tudo. Débora joga um produto de
limpeza no chão da porta da sala de dança de
propósito para Branca cair e se machucar.
• RECORD

Jesus
Judas Tadeu e João chegam ao quarto de
Helena, que não resiste e morre nos braços de
Tadeu. João firme em sua fé, a traz de volta à
vida. Todos se espantam, emocionados. Madalena diz a Petronius que Helena foi curada.
Pilatos fica surpreso ao rever a filha e a abraça,
fortemente.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Áries

Hoje será um bom dia para estreitar os laços de
amizade. É hora de organizar uma reunião com os
amigos! Você quer fazer algo que gosta e isso é
exatamente o que você precisa para recuperar
energias.

Câncer
Leão
Sagitário Escorpião

Você está projetando seus próprios desejos em
outras pessoas e este não é o momento de embarcar em grandes discussões. Você deveria se dar
tempo e não pensar em questões atuais, já que
você está sob pressão.
Seu otimismo está de volta com toda força! Aproveite ao máximo para perseguir suas paixões. Você
está cercado de muito estresse e está atingindo
seu limite. Tente encontrar um pouco de calma para
descansar sua mente.

Capricórnio

Você terá a oportunidade de mudança e de manter a sua distância. Escape sem se sentir culpado.
Você precisa ficar sozinho na calma completa para
recarregar suas baterias. Seus processos mentais exigem descanso.

Você vai preferir trabalhar em equipe e terá bons
relacionamentos por causa disso. Sua aptidão física não está adaptada às suas atividades. Os altos
e baixos que você está experimentando é um sinal de fadiga mental.

Aquário

Você vai parecer mais profundo para as pessoas
que o cercam, o que é a chave para seu sucesso
hoje. Você está muito preocupado com os outros,
dê-se uma pausa. É verdade que você não sabe
quais são os seus limites, por isso deve descansar.

Motivado e otimista, você será perfeito para treinar as pessoas ao seu redor, é hora de lutar por
sua causa, você está lutando para manter o ritmo,
suas baterias podem ser recarregadas ao ar livre.
Não se preocupe com nada.

Peixes

Suas preocupações irão diminuir e isso vai ajudálo a retroceder e resolver uma questão importante
que está pendurada no ar. Aproveite ao máximo
a relativa calma de hoje para realmente pensar
sobre o que pode estar faltando em sua dieta.

Virgem

Seu espírito polêmico pode causar conflitos, pense antes de falar. Abandone velhos hábitos que
hoje gastam suas energias.

Libra

Gêmeos

Você vai aleatoriamente começar a pensar sobre
algo do seu passado, hoje. Isso vai lhe ajudar a
desenvolve suas ideias. Não basta parar nos
possíveis erros que cometeu. Você realmente precisa relaxar no fim do dia.

Touro

horóscopo

Suas iniciativas terão repercussões positivas. Você
está preparado para enfrentar obstáculos, a moral é boa ao seu redor e você será eficaz com resultados tangíveis.

Não dê tanta importância aos a detalhes, vá direto
ao que é importante - você não tem tempo a perder! Respire mais profundamente, isso vai ajudálo a se sentir calmo e você vai precisar disso para
lidar com todas as mudanças que está fazendo.
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AÍLTON SANTOS

Suspeito de assalto
reage e é morto
Um homem de 35 anos morreu
ao reagir à abordagem da Polícia Militar. O caso aconteceu no Bairro
Santa Cruz, em Cascavel. Ricardo
Domingues Pereira tentou pegar a
arma de um policial e foi morto antes de conseguir fugir.
Os policiais faziam buscas a
uma dupla que roubou R$ 800 e
dois celulares de um posto de combustíveis do bairro havia quase
uma hora. Sem sucesso, resolveram rastrear os celulares roubados e o sinal os levou à Rua
Suyas, per to da Rua Xavantes,
onde viram um carro encober to
na garagem de uma casa, com características do usado no roubo.
No local, uma equipe de reportagem da RIC TV, afiliada da TV Record, fazia uma cobertura jornalística e, vendo a movimentação policial, esperou do outro lado da rua
pelo desfecho da abordagem policial. O suspeito negava participação no crime, quando o repórter e
o cinegrafista ouviram um dos telefones tocar em meio ao mato alto,
na frente da casa do suspeito, e

avisaram a polícia.
O rapaz foi detido e um familiar
contou que o outro suspeito do crime estava na barbearia ao lado.
Quando o policial chegou ao local, RICARDO estava em uma barbearia e entrou
o suspeito reagiu e chegou a tirar a em confronto com a PM
arma de um dos policiais, quando
Outros crimes
teve início o confronto. Ricardo tenDe acordo com a Polícia Militar,
tou fugir, mas foi atingido no peito
Ricardo Domingues Pereira
e morreu no local. A reportagem da
tinha em aberto mandado de
RIC registrou toda a ação policial.
prisão por roubo e era suspeito
Conforme a Polícia Militar, Ricarde um assalto ocorrido dia 18
do teria praticado o assalto e o
de fevereiro em Corbélia,
outro suspeito era proprietário e
quando uma família foi feita
motorista do carro usado na fuga.
refém e teve um carro e eletrôEle foi preso em flagrante.
nicos roubados. Na ocasião,
Toda a movimentação e o motambém houve confronto com a
mento do confronto foi registrado
PM, quando Ricardo teria
pelo cinegrafista Ivonei Cardoso e
roubado um segundo carro e
as imagens foram cedidas pela RIC
fugido após perseguição policiTV ao Jornal HojeNews.
al na PRC-467.

POSICIONE o
leitor de QR Code
do seu celular e
veja o momento do
confronto

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01
02
01
03
02

AÍLTON SANTOS

UM dos suspeitos foi
baleado e o outro fugiu

Homem é baleado durante fuga
Na madrugada de quinta-feira, um homem de
33 anos ficou ferido em confronto com a Polícia
Militar, no Bairro Morumbi, em Cascavel. De acordo com a PM, ele e outro rapaz desmontavam uma
caminhonete e fugiram quando a polícia se aproximou. Durante perseguição na BR-369, eles atiraram contra a viatura, perderam o controle do carro,
e continuaram atirando mesmo após descerem do
veículo. Um deles foi atingido na panturrilha e o
outro conseguiu fugir.
O atingido foi encaminhado à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Tancredo e deve ser preso
assim que tiver alta.
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Paranaense de volta

Após um mês do término da
fase classificatória da Taça Barcímio Sicupira Júnior, a bola volta a
rolar para as 12 equipes do Paranaense de Futebol 2019 neste fim
de semana, pela 1ª rodada da Taça
Dirceu Krüger. A segunda metade
do Estadual será aberta neste sábado com o Futebol Clube Cascavel desafiando o Paraná Clube na
Vila Capanema, às 16h. Os demais
jogos serão todos no domingo, dia
no qual o Cascavel Clube Recreativo receberá o Rio Branco, às 16h,
no Estádio Olímpico.
Nesta Taça Dirceu Krüger, que
homenageia o ídolo coxa-branca
também conhecido como “Flecha
Loira”, que tem atualmente 73
anos de idade, as equipes se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos. Assim, serão apenas
cinco rodadas, uma a menos que
na Taça Barcímio. A contagem de
pontos na classificação geral segue
com a somatória da 1ª Taça.
Para os times cascavelenses,
serão apenas dois jogos em casa

para cada. Além do Rio Branco, o
Cascavel CR receberá o Coritiba, na
3ª rodada, no dia 20, enquanto o
FC Cascavel será mandante contra

FÁBIO DONEGÁ

O Cascavel CR faz um jogo de seis pontos neste domingo com o Rio Branco, às 16h, no Estádio
Olímpico, pela 1ª rodada da Taça Dirceu Krüger. Quem perder terminará a rodada na zona de
rebaixamento. Para o time cascavelense, será como se fosse a estreia do técnico Allan Aal, que
chegou (retornou) ao time às vésperas da última rodada da 1ª Taça. Agora, ele teve um mês para
treinar a Serpente Tricolor. Em decisão tomada ontem, a diretoria colocou preço único nos ingressos:
R$ 25 (cadeiras e arquibancadas), mas apenas para os homens. As mulheres têm entrada livre
mediante a doação de um quilo de alimento, que será repassado ao Provopar.

FC Cascavel tenta feito
inédito contra o Paraná
Depois de ficar no quase ao
ser eliminado nos pênaltis na semifinal da 1ª Taça, o FC Cascavel
abre a Taça Dirceu Krüger, a segunda metade do Paranaense de
Futebol 2019, em jogo isolado na
tarde deste sábado, às 16h, na
Vila Capanema.
Será apenas o terceiro jogo no
histórico do confronto entre as
equipes no local e o quarto no geral. Em seus domínios, a Gralha
acumula dois empates sem gols
(2015 e 2016) e uma vitória por 2
a 1 (2018). Já em 2017 a Serpen-

o Rio Branco, também na 3ª rodada, no dia 21, e no dérbi local contra o Cascavel CR, na 5ª última rodada, no dia 31.

te Aurinegra foi mandante e acabou
derrotada também por 2 a 1.
Assim, sem nunca ter vencido o
time paranista, a equipe cascavelense busca findar o jejum para chegar embalado para tentar dar o troco no Coritiba na próxima rodada,
no domingo (17), no Couto Pereira.
Somar pontos nessa sequência
como visitante fará o FC Cascavel
ficar ainda mais perto das vagas na
Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro em 2020. O time cascavelense é atualmente o líder da classificação geral do Estadual.

A EQUIPE
Para o jogo desta sábado contra o
Paraná Clube, o técnico Paulo
Foiani fará obrigatoriamente uma
mudança em relação ao jogo da
semi contra o Coxa. Ricardo Lobo,
em recuperação, não foi
relacionado, mas em contrapartida
o veterano atacante Bruno Lopes
seguiu com a delegação
cascavelense e deverá fazer sua
estreia como titular. Ele foi
contratado há duas semanas e foi às
redes em um dos amistosos contra o
União de Francisco Beltrão. Fez o
gol da virada no triunfo por 3 a 1 no
Estádio Anilado – Tocantins e Bidia
fizeram os outros; no outro
amistoso, no CT Serpente, Diego
Torres fez o gol da vitória.
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Futsal na Neva

O Cascavel Futsal volta ao Ginásio da Neva nesta sexta-feira
para reencontrar o time de Pato
Branco, em partida amistosa marcada para as 20h. Será o segundo
duelo entre as equipes no ano. No
primeiro, no Sudoeste, a equipe
patobranquense, atual campeã da
Liga Nacional e da Taça Brasil, levou e melhor por 2 a 1. Para a Ser-

TERRÃO

CARIOCA
Pos. Time
1º V. Redonda
2º Fluminense
3º Vasco
4º Madureira
5º Portuguesa
6º Americano

GRUPO B
PG J V
6 2 2
4 2 1
4 2 1
1 2 0
0 2 0
0 2 0

E
0
1
1
1
0
0

D
0
0
0
1
2
2

GP
2
3
3
1
1
2

GC SG
0
2
1
2
1
2
2
-1
5
-4
8
-6

1º
2º
3º
4º
5º
6º

6
6
3
1
1
1

GRUPO C
2 2
2 2
2 1
2 0
2 0
2 0

0
0
0
1
1
1

0
0
1
1
1
1

7
6
1
1
1
1

2
1
2
2
2
3

Flamengo
Cabofriense
Bangu
Botafogo
Resende
Boavista

5
5
-1
-1
-1
-2

3ª RODADA
16h30
16h30
19h
16h
16h30
20h

J
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
6
5
4
4
3
3
3
3
3
1
1
0

E
2
1
1
0
3
2
2
2
1
4
3
3

9ª RODADA
19h
16h
18h
19h
20h
20h30

SÁBADO
Grêmio x São José
DOMINGO
Internacional x Aimoré
Veranópolis x Pelotas
Juventude x Caxias
SEGUNDA-FEIRA
N. Hamburgo x Avenida
TERÇA-FEIRA
B. de Pelotas x São Luiz

D
0
2
3
4
2
3
3
3
4
3
4
5

Pos. Time
1º Santos
2º Red Bull
3º Ponte Preta
4º São Caetano

GRUPO A
PG J V
22 9 7
18 9 5
13 9 3
7 9 1

E
1
3
4
4

D
1
1
2
4

GP
19
12
8
10

GC SG
8
11
6
6
5
3
16 -6

1º
2º
3º
4º

Palmeiras
Guarani
Novorizontino
São Bento

18
14
13
4

GRUPO B
9 5
9 4
9 3
9 0

3
2
4
4

1
3
2
5

10
11
6
4

4
11
7
13

6
0
-1
-9

1º
2º
3º
4º

Corinthians
Ferroviária
Bragantino
Mirassol

14
13
10
8

GRUPO C
9 4
9 3
9 2
9 2

2
4
4
2

3
2
3
5

8
8
10
6

8
7
15
15

0
1
-5
-9

1º
2º
3º
4º

São Paulo
Oeste
Ituano
Botafogo

13
12
11
4

GRUPO D
9 4
9 3
9 3
9 1

1
3
2
1

4
3
4
7

11
11
14
7

7
10
10
13

4
1
4
-6

10ª RODADA
18h45
19h
21h
16h30
21h
16h
19h
17h30

HOJE
Botafogo x Bragantino
Oeste x Red Bull
Ituano x Guarani
SÁBADO
Mirassol x Palmeiras
São Paulo x Ferroviária
DOMINGO
Corinthians x Santos
São Bento x Ponte Preta
SEGUNDA-FEIRA
Novorizontino x São Caetano
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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.

GAÚCHO
PG
20
16
13
12
12
11
11
11
10
7
6
3

O Terrão do Jardim Colonial
levantará poeira neste domingo
com seis jogos: Uefa x Tchau
Brigado (8h), Treme Terra x Frutana
Alimine (9h), Amigos do Jabá x Max
Bebidas/Interlagos (10h), Águia Pão
de Queijo x Amigos do Hulk (11h),
Meninos da Vila/Mercado Samara x
JG Construções (12h) e Mercado
União x Recanto Colmeia/Pizza 10
do Bacana (13h).

PAULISTA

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

HOJE
V. Redonda x Bangu
SÁBADO
Portuguesa x Boavista
Vasco x Flamengo
DOMINGO
Fluminense x Cabofriense
Americano x Resende
SEGUNDA-FEIRA
Botafogo x Madureira

Pos. Time
1º Grêmio
2º Internacional
3º Caxias
4º São José
5º Aimoré
6º Pelotas
7º São Luiz
8º N. Hamburgo
9º Juventude
10º B. de Pelotas
11º Avenida
12º Veranópolis

pente, este será o quarto jogo no
ano, e o qual busca a primeira vitória da temporada, depois de ter
também empatado (3 a 3) e perdido (3 a 1) para o Marechal. Os ingressos para esta sexta-feira custam R$ 10. No domingo, o Cascavel Futsal visitará o Medianeira
para novo teste na temporada, às
11h no Ginásio da Assercoop.
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GP
23
9
10
9
10
7
8
6
8
7
4
5

GC SG
1
22
7
2
8
2
9
0
9
1
6
1
10 -2
11 -5
11 -3
11 -4
12 -8
11 -6

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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 08 DE MARÇO DE 2019
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

16

ESPORTE

HOJE NEWS, 08 DE MARÇO DE 2019

Clássicos em SP e no Rio

O fim de semana de campeonatos estaduais Brasil afora será de
clássicos no eixo Rio-São Paulo. Na
Cidade Maravilhosa, Vasco e Flamengo medirão forças pela primeira vez no ano neste sábado, às
19h, no Maracanã, enquanto na
Terra da Garoa os alvinegros Corinthians e Santos duelarão no domingo, às 16h, em Itaquera.
Timão e Peixe, aliás, começaram
a temporada 2019 com um amistoso que terminou empatado por 1
a 1. Agora, dois meses depois, os
rivais se reencontrarão cheios de
mudanças. Em relação àquele testes, cada técnico deve mexer em
metade do time aproximadamente.
O Corinthians ganhou dois reforços que viraram titulares, o zagueiro Manoel e o volante Junior
Urso. Outra novidade será Ralf,
que não atuou no começo do ano
porque estava se recuperando fisicamente. Alguns jogadores que

foram titulares no amistoso devem ficar no banco dessa vez,
como Ramiro e André Luis. Já Gustagol, que fez gol no Peixe, não
deve jogar porque está lesionado, e dar lugar a Boselli.
O Santos também se reforçou e
alguns jogadores se firmaram no

time titular, como o zagueiro Aguilar e o meia Cueva. O destaque Rodrygo, que não jogou contra o Corinthians porque estava com a seleção sub-20, também será um reforço desta vez. Já o recém-contratado Felipe Jonatan vive a expectativa de iniciar o clássico.

Clássico dos Milhões
No Maracanã, Vasco e Flamengo farão o tradicional Clássico
dos Milhões, que ultimamente não tem feito a alegria dos torcedores. Nos últimos 10 duelos, o Cruzmaltino venceu apenas um jogo,
enquanto Rubro-Negro ganhou dois, e ocorreram sete empates. A
última partida que não terminou empatada foi em julho de 2017,
pelo Brasileirão, quando o Flamengo derrotou o Vasco pelo placar
mínimo. Já a última vitória do Vasco foi há mais tempo ainda: em
abril de 2016, por 2 a 0, pelo Carioca, em Manaus. Para este sábado, Abel Braga faz mistério quanto à escalação do Fla, que pode
poupar atletas para a 2ª rodada da Libertadores, a estreia em casa,
na próxima quarta, contra a LDU. Já o Vasco terá força máxima em
busca de manter a invencibilidade em clássicos no ano: duas vitórias contra o Fluminense e um empate contra o Botafogo.
GRÊMIO

Líder e único invicto e já
classificado para as quartas
de final do Gauchão, o
Grêmio deverá promover a
estreia de Diego Tardelli
neste sábado, dia em que
recebe o São José às 19h,
pela 9ª rodada. O atacante
foi destaque no treino de
ontem, com boa
movimentação e gol durante
a atividade. Agora, ele
espera o retorno de Renato
Gaúcho da Argentina para
uma conversa. A tendência é
que a conversa ocorra na
manhã desta sexta, quando o
grupo gremista se reapresenta
depois do empate com o
Rosário Central pela
Libertadores. A estreia de
Tardelli agora daria mais
ritmo de jogo a ele antes do
clássico com o Internacional,
na próxima rodada.

