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O novo sistema de transporte coletivo de Cascavel completa um mês de funcionamento
amanhã e, em meio aos problemas que ainda tenta sanar, um impasse domina as
atenções: a falta de acordo entre motoristas e empresas, que pode levar à greve na

próxima terça-feira. Ontem, representantes das empresas disseram: para dar o que os
trabalhadores querem, a tarifa tem que subir para R$ 4,30.  Pág. 6
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tarifa vai para R$ 4,30
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Surto de diarreia: a
água “está boa”, mas
é melhor fervê-la

PÁGINA

12
Rapaz é condenado
a cinco anos por
tentar matar a irmã
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FCC vai a Curitiba;
CCR tem jogo em
Cianorte na 2ª rodada

FÁBIO DONEGÁ

Fúria das abelhas
O registro do quarto ataque de abelhas em
três meses preocupa o Corpo de Bombeiros

que ontem precisou acudir um casal
surpreendido pelos insetos furiosos na zona

oeste da cidade. Como é proibido matar
abelhas, a recomendação é:
em caso de ataque, corra!

 Pág. 12
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Opinião
“O Leandro não tem nada a
ver com isso, é tudo culpa
minha. (...) De repente eu

olhei, ele estava encostado,
babando... levantei a

camiseta dele e vi que não
tinha movimento

respiratório. Chacoalhei,
mexi ele e nada (...)

Admito que dissimulei.
Tentei de todas formas agir

de forma normal para
Leandro não desconfiar”.
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Chuva Chuva Chuva

Pedro Antônio Bernardi, economista, jornalista e professor -
pedro.professor@gmail.com

PROGRESSO E ÉTICA SÃO BALUARTES
DA ORDEM E DO BEM-ESTAR

DIVULGAÇÃO

 Ética, justiça e progresso são equânimes e escudos protetores do
cidadão. A falta de ética mutila o progresso, a ordem e a vida de pessoas
e, às vezes, de gerações sucessivas. Mentira, incompetência, inabilida-
de e retórica sempre enganam. Inúmeros empreendimentos frustraram,
fracassaram e faliram nos últimos anos em consequência de crises e
espertezas de gente maldosa.

Engana-se quem pensa que o Brasil está ou vai mudar tão breve.
Sistemas, órgãos, partidos e políticos revelam poderes, individualidade e
egocentrismo. No outro lado do balcão, lideranças de múltiplas esferas
exibem limitações, carências, medos e dificuldades de falar a verdade e
a linguagem do cidadão universal. Vivências, convivências e televivên-
cias privilegiam sobremaneira facilidades e superficialidades.

O Brasil é o maior país do mundo de necessidades, carências e
potencialidades. O velho ser humano, o estado gordo, a casa grande, a
senzala, o povo teleguiado resistem e não querem renovação. Quando
e onde não há evolução partilhada, solidariedade, interatividade, criativi-
dade, somatória de testemunhos e bons exemplos, não há bem estar,
multiplicação de oportunidades, progresso coletivo.

Ética, moral, transparência, liberdade e respeito mútuo são as mais
poderosas forças modernas do desenvolvimento, da dignidade e da
vida. Em qualquer tempo e circunstância, projetos, sonhos, ideais, desti-
nos e esperanças envolvem sacrifícios, participação, trabalho, disposi-
ção, ânimo, coragem e amor.

Essencialmente, progresso e ética dignificam e igualam os seres
humanos. Valores morais estão integralmente associados ao desenvol-
vimento social, econômico, científico e técnico das nações modernas.

É hora DE escolas, universidades, Igreja, meios de comunicação E
governantes assumirem a responsabilidade de instituições sábias, entes legí-
timos e agentes privilegiados de transformação, formação, fomentação e, até,
de salvação. Eis, pois, as vias rápidas e verdes para vivenciar o céu risonho
na terra, a aurora dos sonhos dos brasileiros, o despertar dos incomodados
e acomodados, a vitória da Pátria que amamos.

Graciele Ugulini demitiu ontem, no quarto dia de
julgamento por homicídio triplamente qualificado, no

Rio Grande do Sul, que matou o enteado Bernardo
(foto) em abril de 2014. A enfermeira disse que deu

cinco doses de ritalina para o menino para acalmá-lo.

Chuva
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Vereadores falam, o povo paga!
Sempre conectados durante as sessões - muitas vezes com

diálogos demorados, enquanto outros parlamentares
discutem projetos -, parte dos vereadores utiliza celulares
pagos com recursos públicos. Conforme consta no Portal
Transparência, no ano passado, os 21 eleitos gastaram R$

24 mil com conta de telefone. Além dos telefones dos
vereadores, a Câmara tem nove linhas para serviços da

equipe administrativa. Essas linhas administrativas
representaram gasto de R$ 12,1 mil no ano.

Em tempo...
Todos os prefeitos já tiveram que pôr o dedo nas negociações
quando não havia acordo. Mas procuravam fazer isso mais na
surdina, até para não acontecer o que aconteceu.

Venda em condomínios
só com aval da Câmara

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Tagarelas
E olha que tem parlamentar
que falou pouco na tribuna,
mas pelo visto gosta mesmo
é de usar o celular. Confira
os mais gastões: Serginho
Ribeiro R$ 3.291, Gugu
Bueno R$ 2.407, Alécio
Espínola R$ 2.240, Aldonir
Cabral R$ 2.003, Paulo
Porto R$ 1.848, Roberto
Parra R$ 1.473 e Josué de
Souza R$ 1.441.

Mudos
Apenas quatro
parlamentares tiveram
gastos inferiores a R$ 10
no ano passado: Carlinhos
Oliveira, R$ 9,60,
Sebastião Madril R$ 5,10,
Mauro Seibert R$ 3,52 e
Pedro Sampaio R$1,39. Os
demais parlamentares
gastaram entre R$ 800 e
R$ 950, cada um.

 Em análise nas comis-
sões permanentes da Câ-
mara de Vereadores está
uma proposta de lei mu-
nicipal que restringe a
aprovação e a implanta-
ção de condomínios em
Cascavel encaminhada
pela prefeitura. A medida
estabelece regras e impe-
de uma prática comum no
mercado imobiliário: o
anúncio e a venda de imó-
veis sem que eles te-
nham sido aprovados.

A proposta da lei é evi-
tar a implantação de con-
domínios de lotes em áre-
as sem condições adequa-
das e assegurar padrões ur-
banísticos e ambientais.
O projeto que dependerá
ainda da aprovação na Câ-
mara estipula que cada
proprietário dos lotes
dentro dos condomínios
deverá pagar os respecti-
vos tributos. Quando hou-
ver pedido de liberação de
novos condomínios, esses
deverão ser submetidos a
avaliação da prefeitura. Os
novos empreendimentos
não podem interromper
vias, respeitar limitações

com outros espaços públi-
cos e deverão ter 5% de uso
exclusivo para recreação.

No caso de irregulari-
dades constatadas have-
rá embargo da obra e mul-
ta de 1.000 UFMs (Unida-
des Fiscais do Município)
por aterrar, estreitar, obs-
truir ou desviar curso de
água sem autorização.
Multa de 500 UFMs por
iniciar o serviço sem pro-
jeto aprovado e fora dos pa-
drões. Multa de 300 UFMs
por não executar as obras
de infraestrutura dentro
do cronograma. Multa de
250 UFMs por faltar com
itens de segurança dos tra-
balhadores e danos aos
logradouros. Multa de 50
UFMs e apreensão de
materiais caso seja anun-
ciado o empreendimento
a venda, promessa ou ces-
são sem aprovação do pro-
jeto, sem atender prazos
do cronograma ou contra-
riando a legislação muni-
cipal. Qualquer infração da
lei, multa de 10 UFMs. Em
caso de reincidência, o
valor da multa dobra.

Restrições legais
O texto impede, por exemplo, a construção de condomínios
em terrenos alagadiços sujeitos a inundações, áreas já
usadas para depósito de substâncias tóxicas, imóveis com
declive superior a 30%, áreas de preservação permanente,
fora da área urbana e também onde a poluição impeça
condições sanitárias adequadas. Em faixas de domínio de
rodovias e ferrovias é obrigatória a reserva de faixa não
edificável de 15 metros em cada lado. As vias internas
também deverão ter tamanho de 12 metros – sete de faixa
de rolamento e 2,5 metros para cada passeio lateral. A
empresa que propor a construção de condomínio deverá
atender prazos – 24 meses a partir do alvará para obras
para serviços de infraestrutura, prorrogados por mais 24
meses. Se não atender as regras terá advertência e multa.

Ignorado
Embora seja responsável por
mais da metade das despesas
do Consamu Oeste, Cascavel
foi totalmente ignorada na
decisão administrativa que
dispensou sem cerimônia
alguma o diretor técnico
Rodrigo Nicácio esta semana.
O próprio prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) admitiu ter
sido surpreendido pelas
mudanças no comando do
Consamu Oeste. Cascavel é a
maior cidade do grupo, paga
mais de R$ 25 milhões/ano,
e, por isso, Paranhos deixou
claro que deveria ao menos
ter sido consultado pelo
presidente do Consórcio,
Jucenir Stendzler, antes da
exoneração. “Não ser ouvido
foi ruim nesse caso”, admitiu
Paranhos, que já pediu a
volta do médico. Se será
atendido é outra história.

Por falar em Paranhos... foi um baita tiro no pé sua
tentativa de conciliação entre motoristas e empresas
do transporte público de Cascavel. O prefeito
conseguiu evitar a greve antes de voltar à cidade
após suas férias, mas o restante foi só prejuízo. Tornou
público seu envolvimento e mostrou que ninguém lhe
deu ouvidos. Quem saiu da reunião parecia ainda mais
bravo. Só houve mais desgaste, e, pelo que tudo indica,
além de uma possível paralisação do serviço, o
cascavelense ainda pode amargar uma tarifa de R$ 4,15, a
julgar pelo posicionamento das empresas.

Tiro no pé
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 Dia D para Damaceno
O presidente da Câmara de Vereadores, Alécio Espínola (PSC), torna público 

nesta sexta-feira (15), às 9h30, o parecer da Mesa Diretora solicitado pela Co-
missão de Ética e Decoro Parlamentar no caso que envolve o vereador Damas-

ceno Júnior (DC). O parecer será apresentado no gabinete da presidência.
De acordo com o Regimento Interno da Câmara, “a Comissão, averiguando 

a qualquer tempo tratar-se de conduta infracional mais grave que a descrita 
na representação, a exemplo de suspensão temporária ou perda de mandato 
por procedimento incompatível com o decoro parlamentar, comunicará o fato 

imediatamente à Mesa da Câmara para que se pronuncie sobre a questão”.
Sendo provocada pelos vereadores da Comissão e para garantir o cumpri-

mento estrito do Regimento Interno, a Mesa Diretora prima pela segurança 
jurídica da instituição diante dos fatos apresentados pela denunciante, Elidnéia 
dos Santos Silva, ex-assessora do vereador Damasceno Júnior, o qual ela acusa 
de ter se apropriado de parte do seu salário enquanto atuou como funcionária 
da Câmara em 2018. A prática foi confirmada posteriormente por outras teste-

munhas ouvidas pela Comissão.
A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar é composta pelos vereadores 

Olavo Santos (presidente), Misael Junior (relator) e os membros Josué de Souza 
(PTC), Pedro Sampaio (PSDB) e Romulo Quintino (PSL).  

 As coisas andam feias no Si-
netrapitel (Sindicato dos Emprega-
dos de Empresas de Transporte 
de Passageiros Intermunicipal, 
Interestadual e Turismo de Casca-
vel), que representa mais de 3 mil 
trabalhadores. Uma assembleia 
geral extraordinária foi convocada 
para este sábado, às 10h, na As-
sociação do Centralito. 

É que o atual presidente, Sér-
gio Machado dos Santos, abriu 
processo para retirar o mandato 
do atual diretor do Sinetrapitel, 
Cláudio Francisco Mistura. A vota-
ção ocorre às pressas. Sérgio não 
atendeu a reportagem para falar 
sobre o assunto e outros mem-
bros da diretoria disseram desco-
nhecer a assembleia convocada 
por meio de Diário Oficial.

O edital convoca todos os sin-
dicalizados para apreciar a apre-
sentação do processo de perda 
de mandato conforme o artigo 33, 

Racha no Sinetrapitel
parágrafo terceiro, alínea C do es-
tatuto social em relação ao diretor 
Cláudio Mistura. 

O estatuto social da entidade 
não consta no site nem está dis-
ponível à população. Apesar das 
insistentes tentativas, ninguém 
do sindicato retornou as chama-
das da reportagem de HojeNews.

Caso a decisão seja pela cas-
sação, Mistura terá 30 dias para 
defesa. Em seguida, nova assem-
bleia deve ser feita para avaliar a 
perda ou não do mandato. O docu-

mento foi assinado na quarta-feira 
pelo presidente.

Conhecido entre os trabalha-
dores, Cláudio Mistura alega que 
está montando uma chapa con-
corrente da atual. A eleição tem 
que ser feita até 28 de outubro. 
“Essa é uma retaliação por causa 
da chapa que estou montando. 
É coisa de amador, que não tem 
responsabilidade e tem medo de 
perder a eleição”, acusa Mistura. 

 
Secretário do  

Turismo vem a  
Cascavel hoje

O secretário estadual de Desen-
volvimento Sustentável e Turismo, 

Marcio Nunes, é o convidado desta 
sexta-feira (15) para participar do 
Bate-Papo Agronômico da Areac 

(Associação Regional dos Engenhei-
ros Agrônomos de Cascavel), em 

parceria com o Crea-PR (Conselho 
Regional de Engenharia e Agrono-

mia do Paraná). Ele vem de Curitiba 
para falar aos engenheiros agrôno-

mos e demais profissionais sobre 
os projetos de sua pasta no go-

verno do Paraná e também sobre 
um assunto bastante importante 

e relevante ao setor produtivo da 
região oeste: as licenças ambien-

tais do IAP (Instituto Ambiental do 
Paraná).O bate-papo será nesta 

sexta-feira (15), às 19h, na sede da 
Areac, na Rua Paranavaí, 1.370, no 

Bairro Pacaembu. 

VEREADOR  
Damasceno Junior

ARQUIVO
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 O impasse sobre a reposição 
salarial dos motoristas do trans-
porte público de Cascavel parece 
caminhar para um dilema: a greve 
a partir da próxima terça-feira, ou 
a tarifa reajustada para R$ 4,30.

Pelo menos essa é a dedução 
a partir da reunião convocada para 
ontem pelo prefeito Leonaldo Pa-
ranhos, que tinha intenção de in-
termediar as negociações e tentar 
um consenso. Os trabalhadores até 
recuaram mais um pouco nas pro-
postas, mas as empresas bateram 
o pé: só concedem algo a mais se 
forem compensadas na tarifa.

Quem ficou na saia-justa foi o 
prefeito. Isso porque o novo sis-
tema do chamado Transporte Hu-
manizado de Qualidade completa 
um mês em meio a muitas recla-
mações ainda e ajustes improvisa-
dos para sanar os problemas mais 
graves. Não há clima para subir as 
tarifas de R$ 3,65 para R$ 4,15, 
solicitado pelas empresas há qua-
se dois meses, quem dirá chegar 
a R$ 4,30, como disseram ontem 

Para aceitar proposta,
tarifa vai para R$ 4,30

os representantes das empresas.
As negociações salariais começa-

ram em novembro, com os trabalha-
dores pedindo 9% sobre os salários 
(4% de inflação e 5% de aumento 
real) e R$ 350 de vale-alimentação 
(hoje é R$ 236). As empresas dis-
seram que dão 4% de reajuste (só 
a inflação) e R$ 14 de acréscimo no 
vale-alimentação (6%).

Depois de 40 minutos de muita 
discussão e com direito a conver-
sas privadas com o prefeito, os tra-
balhadores cederam para 5% sobre 
os salários (1% de aumento real) e 
mais R$ 50 de vale. As empresas 
disseram não. Só se subir a tarifa.

“Nós fizemos de tudo para haver 
um acordo, mas as empresas não 
querem ceder. Só o sindicato cede? 
Não estamos mais falando de rejus-
te salarial, apenas de alimentação 
nesse primeiro momento”, disse o 
assessor da Federação dos Traba-
lhadores Rodoviários, Marcilio Jesus 
Garcia, chamado para colaborar com 
a discussão.

O diretor da Pioneira, Camilo Mar-
ra, afirmou que, se as empresas 
aceitarem a nova proposta, a pas-
sagem vai subir: “Não tem como 
manter o valor da tarifa que nós já 
propomos. Com a nossa proposta 
de 4%, mais os R$ 250 de alimen-
tação, a passagem já chegou aos 
R$ 4,15. Se aumentarmos para  
R$ 300 a alimentação e manter os 
4% sobre os salários nesse primei-
ro momento, a passagem vai para  
R$ 4,25 a R$ 4,30”.

Detalhe: a prefeitura ainda nem 
se posicionou sobre o reajuste 
mencionado que elevaria a tarifa 
para R$ 4,15, que representa alta 
de 14%. O prazo para o prefeito 
se pronunciar sobre o assunto era 
28 de fevereiro, mas ele saiu de 
férias, retornou esta semana e on-
tem disse que “não era o momen-
to para falar sobre isso”.

A reportagem solicitou à Secre-
taria de Comunicação uma previsão 
sobre a definição da nova tarifa, mas 
ninguém se preocupou em responder.

Sem poder de caneta
O diretor da Pioneira, Camilo Marra, disse que o “poder está na mão do prefeito Le-

onaldo Paranhos” e que, se ele autorizar adicionar esse novo valor na planilha de custos, 
as empresas fecham negócio com o sindicato. Já o prefeito disse que “estou aqui para 
defender e proteger a população. Não é como as empresas trouxeram, que o poder da 

caneta está na minha mão... Eu vejo o que é o melhor para a população. Não quero hoje 
nem falar de passagem, mas isso não pode pesar muito no bolso do usuário”.

Greve anunciada
Os trabalhadores mantiveram 

a previsão de greve para a 0h de 
terça-feira (19), mas aguardam um 
posicionamento das empresas até 

lá. “Vamos parar 70% da frota, mas 
a possibilidade é de que 100% dos 
ônibus nem saíam das garagens na 

terça-feira”, alerta o líder sindical 
Nelson Mendes.  O prefeito Leo-

naldo Paranhos pediu ponderação: 
“Estamos em um momento difícil. 

Houve muitas mudanças no sistema 
de transporte, a greve agravaria 

ainda mais a situação. Queremos 
um acordo até segunda para evitar 

prejuízos à população”. 

SE
CO

M
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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:

Cascavel, 15 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

01- JOÃO CARLOS BARBOSA JUNIOR E KATIA DELALIBERA COELHO
02- JOÃO LEJANOSKI E MADALENA NUNES GONÇALVES
03- GEOVANI SOARES CORREIA E JOZEMARA FARIA SALES
04- SAMUEL GOITMANN DOS SANTOS E ADRIANA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
05- JOSIAS SOARES DE ALMEIDA E CLEDINALDA NASCIMENTO DA SILVA
06- LUCAS TEODORO DE LIMA E ROSEMAR MARTINS DE LIRA
07- FERNANDO DALL'AGNOL E TATIANE PEREIRA DA SILVA
08- FERNANDA GALLINA DE LIMA E KAROLINE APARECIDA DE SOUZA FREIRE
09- ADEMIR CAMPOS DOS SANTOS E PATRICIA DOS SANTOS BORBA
10- ALYSON DE OLIVEIRA DE GRACIA E DANIELLI DE FARIAS TEIXEIRA
11- RUBSON NASCIMENTO DA SILVA E MARIZETE PUNDRICH DORIGON
12- CLÁUDIO BRAZ DA SILVA E ALICE DE SOUZA PINHEIRO
13- PAULO VIEIRA DOS SANTOS E JANETE CAMPOS
14- MAICON RODRIGO SILVEIRA E ELEN DE LIZ SPROTTE
15- GUSTAVO AMÉRICO CECCHELLA FRABETTI E CAMILA THAÍS VIDAL
16- EDUARDO VICENTE DE OLIVEIRA E ELOANIR DA ROSA GOMES
17- LUCAS LEAL CHERVINSKI E KEYLA DOS SANTOS PATENE
18- JOÃO HENRIQUE SOARES E ANA CAROLINA RADUNTZ
19- MANOEL DOS SANTOS PRATES E MARLI APARECIDA SALDANHA
20- JULIANO BRUGNEROTTO E RENATA GUIMARÃES BRANCO
21- MARCIO WALMIR BLASKOSKI E JOSIANE BARBOSA
22- THIAGO LUIZ DA SILVA FERREIRA E GISELENE CRISTINA DE OLIVEIRA

 Depois de quatro meses do iní-
cio surto de diarreia, mais de 6,5 
mil pessoas infectadas e atendi-
das apenas pela rede pública de 
saúde (os casos da rede privada 
são desconhecidos, embora sig-
nificativos), o que se sabe é que 
ninguém sabe de nada.

Surto de Diarreia: Quatro meses 
depois, ninguém sabe de nada

Mesmo que digam e repitam 
que o problema não está na água 
da Sanepar, e 15 dias depois de 
os próprios técnicos do Ministério 
da Saúde pedirem para que a po-
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mendação ainda é: não é a água, 
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A mesma informação trazida pelo 

Jornal HojeNews e negada pela com-
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pela Sanepar. 

PASSE o leitor 
de QR Code 
do seu celular 
para assistir as 
explicações sobre 
o surto
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Parabéns!
Antônio Onelio Rubert, Emilia 
Sampaio, José Jorge Maximo, 
Deivid Souza, Matheus Costa, 

Carlinhos Silvestre, Eliton 
Marcelo, Jean Carlos, Vieira 
Esmeraldino Vieira, Valdir 
Taborda Rocha e Mariara  

Carlos da Silva.

Jonathan de Paula 
assopra velinhas na 
próxima segunda-feira

Impossível resistir a este #tbt 
de Mariza e Renato Bergamini

ERON ZENI

Tem Feijoada Clube do Samba
O Clube do Samba Cascavel organiza mais uma 

edição da poderosa Feijoada. Será no dia 27 de abril, 
das 12h às 18h, na AABB.

Quarteto 
Veronese 

Hoje tem Quarteto 
Veronese no Old 
West, que fica 

na Rua Visconde 
de Guarapuava, 
1.992, Centro de 

Cascavel.

A pequenina 
Helena com os pais 
corujas Antonio 
Grzybowski dos 
Santos e Eliane 
Luzia Konopka

Trabalhar bastante       pra ver 
se compro      a paciência      

que me falta.

Como faz pra reiniciar a  
vida,      essa não deu  

certo não

gente@jhoje.com.br



Malhação 
Jade lamenta não ter sido convidada 

para cantar na Europa, e Bárbara sugere que 
a menina se apresente a Jacques. Maria Ali-
ce insiste para que Rosália consulte um mé-
dico sobre a dor que vem sentindo. Virgílio 
pressiona Solange por mudanças no Sapiên-
cia. Bárbara aceita retomar suas aulas de 
dança com Leandro na ONG. Michael garan-
te a Jade e Pérola que esquecerá Santiago. 
Rafael e Gabriela se aproximam.

Espelho da vida 
Gustavo garante a Danilo que seu filho 

não nascerá. Piedade e Bendita recebem um 
bilhete de Cris/Julia. Marcelo afirma a Pat 
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reconhece que Gisela ama Herculano. Madá 
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pede demissão a Álamo e deixa de trabalhar 
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rá se aproximar do Duque de Kiev. Na festa, 
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fica irada com a presença de Luana na festa 
e questiona Quinzão. Larissa sente-se mal, e 
Diego a ampara na pista de dança.João fica 
em choque ao ver Jerônimo beijar Manu.

O sétimo guardião 
Marcos Paulo pede para falar com Ga-

briel. Afrodite pede que Adamastor desen-
volva um site para o quiosque. Marcos Paulo 
conta para Gabriel o que Olavo está fazendo 
com Valentina. Murilo se desentende com 
Sampaio. Afrodite explica seus planos para 
Nicolau e faz uma proposta para ele. Nicolau 

se surpreende ao ver Rivalda trabalhando no 
quiosque. Milu alerta os guardiães sobre a 
visão de Luz. Feliciano fica abalado ao des-
cobrir que Murilo está se relacionando com 
Valentina. Valentina desafia Olavo.

Teresa
Teresa mente para Joana dizendo que 

um dia antes de seu casamento, só beijou 
Mariano, e foi atrás dele apenas para pedir 
que ele a deixasse de uma vez por todas 
em paz. Mariano diz a Arthur que como ele 
já sabe de toda a verdade, levará Teresa 
com ele. Arthur diz que Teresa pode ter se 
casado com ele sem amor, mas que o fato 
de ter arriscado sua vida por ele, mostra que 
ela também o ama e ademais lhe pediu per-
dão. Sendo assim eles se darão uma nova 
oportunidade. Arthur furioso diz a Fernando 
que Teresa já não pode negar que foi infiel, e 
que vai mantê-la a seu lado até que ela se ar-
rependa de tê-lo enganado, assim como ele 

deve se arrepender de ter sido tão cego, será 
assim um exercício mútuo.

Jesus 
Jesus pede para os apóstolos se prepa-

rarem para voltar à Jerusalém. Judas come-
ça a ficar perturbado e Satanás fica satisfeito. 
O apóstolo é humilhado por alguns nobres. 
Malco diz que Caifás tem uma proposta para 
fazer a Judas. O Sumo-Sacerdote oferece 
vantagens e trinta moedas de prata para Is-
cariotes. Jesus prega para judeus sobre a 
passagem de Isaias. O Messias pede para 
que Pedro e João preparem um local para co-
merem na páscoa. Ele diz que na entrada da 
cidade de Jerusalém encontrarão um homem 
que carrega um cântaro com água. O Mestre 
avisa que eles devem segui-lo até a casa que 
o homem entrar. Tiago Justo decide seguir Je-
sus. Joana explica a origem da páscoa para 
Cláudia. Todos comem cordeiro e celebram a 
páscoa. Jesus chega para a santa ceia.
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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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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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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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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O tempo fecha: Durval  
e Roger saem no soco 

Em “As aventuras de Poliana”João e Poliana procuram Pendleton para contar sobre os 
fatos estranhos que aconteceram com o Vetherna. Sophie conta a Iuri que decidiu sair da 

escola e manter o grupo. Afonso e Luísa acabam discutindo. Jeff pede à Mirela avisar Nanci 
que Waldisney não é uma boa pessoa. Gabi procura Vini na padaria. Luca faz o mesmo com 

Mirela. João e Poliana contam o que descobriram sobre o jogo. Sérgio espia as crianças 
jogando no clubinho. Bento toca na padaria e Sophie canta junto com ele. Roger humilha 

Raquel de propósito durante o happy hour. Durval chega e ele e Roger eles saem no braço. 
Marcelo tenta impedir a briga. A polícia chega.
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O fluxo de emoções em torno de você deixa 
pouco espaço para a autoexpressão. Você pre-
cisa de descanso mental, embora não precise 
se alarmar com isso. Evite a agitação e você vai 
voltar à compostura interior.

Atividades em grupo e trabalho em equipe farão 
bem para seu ego. Você é o único que corre o 
risco de desgastar as pessoas ao seu redor! 
Poupe os nervos dos outros, assim como os 
seus próprios!

Você não tem tempo para pensar em tudo an-
tes de agir. Não corra riscos, tome uma decisão 
mais tarde! Cãibras musculares e rigidez corpo-
ral poderiam atrasá-lo. A deficiência de vitaminas 
ou minerais é a razão disso.

A sorte está do seu lado para remover uma preo-
cupação que você tem desde o mês passado. O 
ritmo atual o está levando a fazer coisas demais. 
Você deve pensar em relaxar totalmente quando 
finalmente tiver chance.

Você receberá boas notícias de alguém que co-
nhece. Vá até ela sem medo, não há nada com 
que se preocupar. Você vai estar mais em sinto-
nia com o seu corpo do que o normal, use esta 
oportunidade para avaliar sua dieta.

O seu radar emocional estará extremamente 
aguçado e fará com que você seja seletivo. Não 
se afaste. Há tantas coisas acontecendo ao seu 
redor que você só tem um desejo: ficar sozinho, 
o que você realmente vai precisar.

Um prazo imposto será essencial para o êxito de 
seus projetos, então olhe em longo prazo. O exer-
cício muscular que você tem feito recentemente 
está se fazendo sentir. Diminua a velocidade e 
descanse.

Você terá a sensação de que as coisas estão 
indo rápido demais, mas as relações com os 
outros lhe permitirão manter o ritmo. Você está 
totalmente feliz com você mesmo e está estabe-
lecendo uma vida equilibrada. 

Você tem uma tendência a fugir de questões práticas 
e restrições administrativas e não é o momento para 
começar a lidar com elas. Sua energia crescente po-
deria se transformar em irritabilidade, especialmente 
se você não abandona certos hábitos ruins.

Você vai sentir uma grande necessidade de privaci-
dade e, com isso, vai ganhar simpatia automatica-
mente. Você está em excelente forma mentalmente, 
mas seu corpo está exigindo a sua quota de descan-
so. É uma boa ideia dar esse descanso a ele.

Você terá que fazer um esforço para ser aberto 
com os outros. Você foi avisado, relaxe. Você es-
tará melhor equipado para lidar com os problemas 
que estão segurando você. Seu estado de ânimo 
está melhor.

O bom humor faz com que você seja simpático 
com as pessoas ao seu redor. Você sabe como 
propagar essa simpatia. Você vai estar em sua 
melhor forma. Não tente resolver todos os desafios 
de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
02 
01 
03 
03 

Condenado a 5 anos 
por tentar matar irmã

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) 
recuperou na tarde ontem, próximo à 
Ponte Internacional da Amizade, em Foz 
do Iguaçu, uma caminhonete roubada 
Cascavel na última quarta-feira. O veículo 
se envolveu em um acidente e, quando a 
polícia foi acionada, o condutor fugiu. As 
placas já haviam sido trocadas por placas 
do Paraguai e a verificação foi feita pelo 
número do chassi. 

com chutes e até pedradas pelo 
próprio irmão.

De acordo com o Ministério Pú-
blico, o crime não foi considerado 
tentativa de feminicídio porque 
não foi praticado por conta da re-
lação doméstica entre o acusado 
e a vítima.

Anderson já estava preso e não 
há informação de que deve recor-
rer da sentença. 

Anderson Quadros dos Santos 
foi condenado a cinco anos e cin-
co meses de prisão por tentativa 
de homicídio de lesão corporal. 
O crime aconteceu em agosto do 
ano passado no Bairro Cancelli, 
em Cascavel. O acusado agredia a 
então companheira, quando partiu 
para cima dela com uma faca. A 
irmã dele tentou impedir o crime, 
mas foi esfaqueada e agredida 

Patronato atenderá presos com tornozeleira 
O Patronato Penitenciário de Cascavel começa a atender no fim deste mês 

presos monitorados por tornozeleira eletrônica. Até então o projeto de reinser-
ção social e no mercado de trabalho só atendia egressos do sistema penitenciá-
rio. “Vamos inaugurar dia 28 o escritório social, um espaço que terá capacidade 

técnica e equipe de profissionais para auxiliar esse preso a enxergar o mundo 
de um jeito diferente e se preparar para voltar à sociedade antes mesmo de 

terminar de cumprir a pena. É necessário fiscalizar o cumprimento da pena, mas 
também é preciso dar oportunidades, por isso aqui terão o auxílio de psicólogo, 
advogado, assistente social e de outros profissionais”, explica o coordenador do 
Patronato, Valdecir Soligo.  Conforme Valdecir, existem 400 presos monitorados 
por tornozeleira em Cascavel.  O projeto também deve inaugurar um laboratório 

de informática para dar acesso a cursos.  O Patronato atende em média 1.100 
condenados que cumprem a pena em liberdade e cerca de 100 condenados a 
prestar serviços comunitários, que são encaminhados às instituições parceiras 

do Patronato para que cumpram as penas.  O projeto funciona efetivamente há 
um ano em Cascavel e nesse período foram atendidos mais de 12.200 presos. 

PRF

CASAL foi 
atacado por 
um enxame 
itinerante 

Em três meses, 4 ataques de abelha
O Corpo de Bombeiros atendeu 

ontem o quarto ataque de abelhas 
deste ano em Cascavel. O número 
chama a atenção. Segundo a oficial 
de comunicação do Corpo de Bombei-
ros, Marcela Scwendler, ataques de 
abelhas não são comuns na cidade 

e quatro em três meses é um núme-
ro considerável. O caso mais grave 
aconteceu em janeiro, na região nor-
te, quando uma mulher levou mais de 
mil picadas e ficou em estado grave.

Marcela orienta: em caso de ata-
que, o melhor a fazer é correr. “É re-
comendado correr e de preferência 
em zigue-zague, para despistar as 
abelhas, pois elas seguem em linha 
reta. Além disso, é preciso procurar 
um local para se abrigar e evitar as 
picadas”, explica Marcela. 

A tenente alerta que o extermí-
nio das abelhas é proibido por lei e 
é sempre recomendado contratar um 
profissional para manusear colmeias. 

O ataque 
O ataque de ontem aconteceu em um terreno baldio perto de um condomí-

nio na Avenida das Torres, no Bairro Santo Inácio, em Cascavel. 
Conforme os Bombeiros, um casal de catadores de recicláveis passou pelo 

terreno para colher maracujás quando foi atacado. 
Rosali Pôncio, 47 anos, foi ferroada no rosto, no pescoço e nos braços. José 

Nilson Alves de Souza, 53 anos, levou menos ferroadas. Eles foram encaminhados 
à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza. O enxame era “itinerante” e foi 

espantado pelo Corpo de Bombeiros com fumaça. 

 FÁBIO DONEGÁ
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 O FC Cascavel desafia o Coritiba
em clima de revanche neste domin-
go, às 16h, no Couto Pereira, pela 2ª
rodada da Taça Dirceu Krüger.

É que o Coxa foi o responsável
pela derrota do time cascavelense
na semifinal da 1ª Taça, com uma
vitória nos pênaltis em pleno Está-
dio Olímpico Regional.

“Nós vamos jogar para vencer,
mas mais importante, que é lá na
frente obter a vaga na Série D, é
pontuar, é somar. O Coritiba pas-
sou por mudanças de treinador e
de cinco peças em relação à semi-
final e o último jogo, contra o Cia-
norte. Então, deu uma reformulada
e vem motivado por uma excelente
vitória fora de casa, mas o futebol

FC Cascavel busca
pontuar em Curitiba

Cascavel CR em
Cianorte

O Cascavel CR também atuará fora
de casa neste fim de semana pela
2ª rodada da Taça Dirceu Krüger.

Visitará o Cianorte no Estádio
Albino Turbay, às 16h. Em busca da

segunda vitória consecutiva no
campeonato, a Serpente Tricolor
praticamente se livrará de vez do
rebaixamento e de quebra ficará

mais perto da Série D do Brasileiro
2020. O zagueiro Correia, suspenso,
é desfalque no time cascavelense,
que tem confirmado o retorno de
Allan All, recuperado de problema
de saúde, ao banco de reservas.

PAULISTA
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 23 10 7 2 1 19 8 11
2º Red Bull 21 10 6 3 1 14 7 7
3º Ponte Preta 16 10 4 4 2 10 6 4
4º São Caetano 7 10 1 4 5 11 18 -7

GRUPO B
1º Palmeiras 19 10 5 4 1 11 5 6
2º Novorizontino 16 10 4 4 2 8 8 0
3º Guarani 14 10 4 2 4 12 13 -1
4º São Bento 4 10 0 4 6 5 15 -10

GRUPO C
1º Corinthians 15 10 4 3 3 8 8 0
2º Ferroviária 14 10 3 5 2 9 8 1
3º Bragantino 10 10 2 4 4 11 17 -6
4º Mirassol 9 10 2 3 5 7 16 -9

GRUPO D
1º Ituano 14 10 4 2 4 16 11 5
2º São Paulo 14 10 4 2 4 12 8 4
3º Oeste 12 10 3 3 4 12 12 0
4º Botafogo 7 10 2 1 7 9 14 -5

HOJE
17h Bragantino x Ituano
18h45 Red Bull x São Bento
20h30 Santos x Novorizontino
21h Ferroviária x São Caetano

SÁBADO
16h30 São Paulo x Palmeiras
19h Ponte Preta x Guarani

DOMINGO
16h Corinthians x Oeste
19h Mirassol x Botafogo

11ª RODADA

PARANAENSE
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 3 1 1 0 0 8 2 6
2º Foz do Iguaçu 3 1 1 0 0 1 0 1
3º Londrina 1 1 0 1 0 1 1 0
4º Operário 1 1 0 1 0 1 1 0
5º Maringá 0 1 0 0 1 0 1 -1
6º Toledo 0 1 0 0 1 2 8 -6

GRUPO B
1º Coritiba 3 1 1 0 0 4 0 4
2º Paraná 3 1 1 0 0 2 1 1
3º Cascavel CR 3 1 1 0 0 1 0 1
4º FC Cascavel 0 1 0 0 1 1 2 -1
5º Rio Branco 0 1 0 0 1 0 1 -1
6º Cianorte 0 1 0 0 1 0 4 -4

DOMINGO
16h Toledo x Operário
16h Coritiba x FC Cascavel
16h Cianorte x Cascavel CR
16h Londrina x Foz do Iguaçu
16h Maringá x Athletico
16h Rio Branco x Paraná

2ª RODADA

se define dentro das quatro linhas
e eu acredito na minha equipe”,
disse o técnico Paulo Foiani.

O treinador cascavelense não
amarga desfalques para o jogo.
“Sem lesionados e com aqueles que
estavam desgastados recuperados.
Tenho todo o elenco à disposição e
vou levar o melhor à Curitiba”.

Ciro Nardi
As obras de revitalização do
Complexo Esportivo Ciro Nardi serão
entregues oficialmente à
comunidade cascavelense neste
sábado. A programação terá início
às 14h, com apresentações
culturais, gincanas e abertura
Campeonato Municipal de Futsal. As
obras tiveram início em abril de
2018 e foram investidos R$
767.376,14 na recuperação do
espaço que atende em média 1,6
mil pessoas por dia. As principais
obras ocorreram no Ginásio Sérgio
Mauro Festugato (trocas da
cobertura e do sistema de
iluminação, com tecnologia led;
pintura interna e externa; e revisão
elétrica e hidráulica) e no play
ground (ampliação do espaço,
substituição de todos os brinquedos,
retirada a areia e colocação de piso
com grama sintética).

Fórmula 1
Com algumas novidades e diversas
mudanças, a Fórmula 1 dará início
à sua 70ª temporada da história
neste fim de semana, com o
Grande Prêmio da Austrália, no
Circuito de Albert Park,
Melbourne. O treino classificatório
será às 3h (de Brasília) deste
sábado e a largada às 2h10 (de
Brasília) deste domingo. Ambos
têm transmissão ao vivo
anunciada pela TV Globo.

GAÚCHO
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Grêmio 23 9 7 2 0 26 1 25
2º Internacional 19 9 6 1 2 11 7 4
3º Caxias 16 9 5 1 3 13 8 5
4º São José 12 9 4 0 5 9 12 -3
5º Pelotas 12 9 3 3 3 7 6 1
6º Aimoré 12 9 3 3 3 10 11 -1
7º São Luiz 11 8 3 2 3 8 10 -2
8º N. Hamburgo 11 8 3 2 3 6 11 -5
9º Juventude 10 9 3 1 5 8 14 -6
10º B. de Pelotas 7 8 1 4 3 7 11 -4
11º Avenida 6 8 1 3 4 4 12 -8
12º Veranópolis 4 9 0 4 5 5 11 -6

SÁBADO
18h N. Hamburgo x Juventude

DOMINGO
16h B. de Pelotas x Pelotas
16h Caxias x Aimoré
16h São Luiz x Veranópolis
17h Avenida x São José
19h Grêmio x Internacional

10ª RODADA
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Rodrigo Becker Miranda e Heloisa Azevedo Brasil
2- Julio Cesar Bernard e Aline Andreta Paiola
3- Pedro Henrique Czdloski e Raisa Caroline Graciano Peruzzo
4- Samoel Antonio de Mattos e Alessandra Antunes da Silva
5- Rafael de Melo Bearzi e Nayara Maculan
6- Mac Douglas Fonesi Prange e Fernanda Aparecida de Souza
7- Daniel Alberto Hoffmann Rasia e Juciéli Silveira da Silva
8- Ednei de Oliveira Baleiro e Wisleine da Silva da Silva
9- Adercy José da Silva Junior e Jhenifer Caroline Rigotti Ferreira
10- Matheus Samla Silva Tavares e Vanuza de Lourdes Camargo da Cunha
11- José Ribeiro da Silva Junior e Aline Luiza da Silva
12- Pedro Ricardo Fernandes e Margarete de Oliveira

 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.
CARIOCA

GRUPO B
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense 7 3 2 1 0 5 2 3
2º V. Redonda 6 3 2 0 1 2 1 1
3º Vasco 5 3 1 2 0 4 2 2
4º Madureira 1 3 0 1 2 2 4 -2
5º Portuguesa 1 3 0 1 2 2 6 -4
6º Americano 1 3 0 1 2 3 9 -6

GRUPO C
1º Flamengo 7 3 2 1 0 8 3 5
2º Cabofriense 6 3 2 0 1 7 3 4
3º Bangu 6 3 2 0 1 2 2 0
4º Botafogo 4 3 1 1 1 3 3 0
5º Resende 2 3 0 2 1 2 3 -1
6º Boavista 2 3 0 2 1 2 4 -2

 HOJE
16h30 Bangu x Portuguesa

SÁBADO
16h30 Resende x Madureira
19h Flamengo x Volta Redonda

DOMINGO
16h Cabofriense x Vasco
18h Boavista x Americano
19h Fluminense x Botafogo

3ª RODADA

Com o Morumbi interditado por
conta das intensas chuvas que atingi-
ram a região nos últimos dias, o São
Paulo recebe o Palmeiras no Pacaem-
bu neste sábado, às 16h30, pela 11ª
e penúltima rodada do Paulistão.

São Paulo e Palmeiras chegam
para o Choque-Rei com empates
por 1 a 1 na bagagem. O Tricolor
ficou com a Ferroviária e o Verdão
com o Mirassol, na rodada passa-
da. O time alviverde, entretanto,
atuou no meio de semana pela Li-
bertadores e venceu o Melgar por

Choque-Rei no Pacaembu
3 a 0, em casa.

O Verdão lidera o Grupo B com 19
pontos, enquanto o Tricolor é o segun-
do do Grupo D, com 14. Os dois rivais
ainda não confirmaram a classificação
às quartas de final do Estadual.

Para este jogo, no São Paulo
Vagner Mancini não conta com o
lateral-direito Bruno Alves, suspen-
so, nem com o meia Nenê, vetado.
Já Everton, Liziero e Biro Biro são
dúvidas, enquanto Gonzalo Carnei-
ro é expectativa por conta da tenta-
tiva de efeito suspensivo.

 Grenal número 418
Clássico que para o Rio Grande do Sul
e costuma ser divisor e água nas
equipes, o Grenal será atração neste
domingo pela 10ª rodada do
Campeonato Gaúcho. Será o duelo
de número 418 entre Grêmio e
Internacional, o primeiro de 2019. O
jogo está marcado para as 19h, na
Arena gremista. No Imortal, único
invicto do Estadual, com sete
empates e duas derrotas, Renato
Gaúcho deve manter a escalação da
derrota por 1 a 0 para o Libertad, na
última terça-feira, apesar dos
pedidos de mudança por parte da
torcida, que viu o time “empacar”
nos dois principais jogos do ano, pela
Libertadores. No Colorado, que vive
boa fase após a segunda vitória na
competição continental, Odair
Hellmann espera o meia Patrick, que
deixou o jogo contra o Allianza Lima,
quarta-feira, com dores musculares.

No Palmeiras, que não perde há
10 anos para o rival no Paulistão,
Felipão não conta com atacante
Deyverson e o meio-campista Moi-
sés, por suspensão, nem com o
zagueiro Luan, lesionado.

Tênis de Mesa
A cidade de Maringá recebe os melhores mesatenistas do Estado neste fim de

semana para a etapa de abertura da temporada 2019 do Campeonato
Paranaense. Cascavel estará representado na competição por 20 competidores,

comandados pelo professor Edson Marroque e o auxiliar Nestor Chaves.
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