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Prática comum, mas sempre polêmica, o pagamento de gratificações e cargos
comissionados é expressivo na Prefeitura de Cascavel: custa R$ 22 milhões por ano. O
assunto vem à tona em meio à notícia do “estouro” dos gastos com a folha, que entrou

no limite prudencial, mas que, apesar disso, a administração realizou novas
contratações e concedeu gratificações.  Pág.  3

R$ 22 milhões para
pagar gratificacões
e comissionados

SEM PAUSA
Nem a chuva tem interrompido os trabalhos do Ecopark Oeste, na baixada do Bairro Santa Cruz, que seguem a
todo vapor. Máquinas continuam limpando o trecho do Córrego Bezerra, enquanto outra equipe acelera a obra

debaixo da Avenida Brasil, que está com uma pista interditada há um mês.
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Opinião
 “É um projeto importante,

é uma questão urgente.
Acho que os eventos que

ocorreram este ano,
especialmente [os

ataques] no Ceará,
acendem uma luz amarela

de que a questão da
segurança pública é algo
que tem que ser tratado
com a devida celeridade,
porque as ameaças são

cada vez maiores”.
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Nublado com
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Mario Eugenio Saturno é tecnologista sênior do Inpe (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais) e congregado mariano - cientecfan.blogspot.com

Novo perfil dos serial killers

AGÊNCIA BRASIL

 Quando se fala em assassinos em série, a maioria acredita que
sejam brancos, psicopatas, gênios e pervertidos e assassinos de mulhe-
res. É a visão retratada em filmes e romances policiais.

A realidade é muito diferente da crença popular, segundo o “Serial
Killer Information Center” (Centro de Informações de Assassinos em
Série), projeto na Universidade Radford que estudou mais de 4.700
assassinos em série. O FBI define um “serial killer” como alguém que
mata duas ou mais pessoas em eventos separados.

Para se ter uma ideia, apenas 12,5% dos predadores em série dos
EUA têm o perfil de homem branco de 20 e poucos anos. Assassinos
homens são 92,5% e mulheres, 7,5%. Brancos somam 59%, negros
29%, asiáticos 5,9% e hispânicos, 4,9%. Um terço é desempregado;
15% eram filhos únicos e 8% adotados.

A maioria dos assassinos em massa contribuiu e interagiu com a
comunidade, antes, durante e/ou depois de seus crimes. Assassinos em
série são casados, empregados e serviram as Forças Armadas. Em
alguns casos, a vida aparentemente normal deles ajudou a evitar a
prisão. Como Robert Yates, um veterano condecorado do Exército dos
EUA, acusado de matar 17 prostitutas em Washington nos anos 90.
Durante esse tempo era casado, tinha cinco filhos e vivia em um bairro de
classe média, de acordo com o FBI. Outro foi Dennis Rader, um líder dos
escoteiros, casado, criou dois filhos e serviu na Força Aérea dos EUA.
Ele presidia sua igreja.

Supor que os serial killers são gênios do mal é uma ideia genial. Um
dos predadores em série mais infames, Charles Manson, tinha um QI de
75, abaixo da faixa de 85 a 115, considerada média. Os assassinos mais
inteligentes tendem a preferir métodos complicados de assassinato, como
uso de bombas e veneno.

Os motivos dos assassinos em série podem ser difíceis de classificar.
No entanto, é evidente que as razões por trás dessas mortes macabras
se estendem além da gratificação sexual. Suas motivações variam de
ganho financeiro a atenção.

Ministro da Justiça, Sergio Moro, defendeu
celeridade na aprovação do Pacote Anticrimes pelo
Congresso, ao participar do lançamento da Frente

Parlamentar da Segurança Pública no Salão Negro da
Câmara dos Deputados.

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

CRESCENTE
12/04 - 16h06

Nublado com
pancadas de

chuva

Nublado com
pancadas de

chuva
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 Reportagem: Josimar Bagatoli Guardas civis

Secretário birrento
Indignado, cobrando
explicações, o secretário de
Desenvolvimento
Econômico, João Alberto
Soares, resmungou e
esbravejou no gabinete
sobre a quantidade de
“pais” da intermediação da
vinda do embaixador da
Macedônia do Norte, Ivica
Bocevski, a Cascavel. É que
ele queria os louros por
trazer o tal, que está na
região para conhecer as
cooperativas.

Mortos das UPAs
Médico no Sistema Único
de Saúde, o vereador Jorge
Bocasanta (Pros) quer mexer
com os mortos das UPAs
(Unidades de Pronto-
Atendimento). Ele cobra da
Secretaria de Saúde quantos
óbitos são registrados, e
com questionamento direto
ao prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC). Bocasanta
quer dados desde o ano

Binário da discórdia
Previsto há dois anos, o binário na Rua Manaus, entre

São Cristóvão, Tropical, Country, Cancelli e Claudete, foi
suspenso e o projeto de R$ 150 mil arquivado. Rolou até
abaixo-assinado contra a mudança com adesão de 500

moradores do Country. Como o fluxo não teve alterações e
continua um caos em horários de pico, o vereador Olavo
Santos (PHS) ressuscitou o assunto e aponta que o maior
problema está concentrado entre a Sete de Setembro e a
Jorge Lacerda, por isso, pediu que a Cettrans explique:
tem estudo ou não? Há projetos contemplando a Rua

Manaus e também a Rua Belém?

passado. Boca tem
articulado movimentos pró-
Hospital Municipal - que
por enquanto não passa de
blá-blá-blá!

Gaeco na Asservel
Estão juntando documentos
para encaminhar ao Gaeco
denúncias sobre os gastos
da Asservel (Associação dos
Servidores Municipais de
Cascavel). Surgiram notas
com endereços controversos
- uma aponta como
endereço da associação o
Bairro Periolo, sendo que
ela fica no Bairro
Aclimação. A entidade tem
uma dívida de R$ 4,8
milhões, valor que
aumenta pelo menos R$
48,3 mil por mês.
Associados aceitaram
vender o terreno por R$
12 milhões para pagar as
dívidas, que seriam
assumidas por uma
empreiteira que já
demonstrou interesse na
compra do imóvel.

A defasagem da Defesa Civil espantou o vereador Roberto
Parra (MDB) ao descobrir que não há equipe suficiente
para atender vítimas dos frequentes temporais que
ocorrem em Cascavel. Em casos de tragédias ou
catástrofes ambientais, falta gente. E olha que o
cascavelense paga aquela taxa inconstitucional de
proteção a desastres todos os anos. Para não mexer na
“cesta de ovos”, Parra tem outra sugestão: aproveitar
melhor a equipe de guardas patrimoniais, incentivá-los
para que façam cursos e sejam convocados em casos
emergenciais, recebendo adicionais. O diálogo já está em
andamento com a prefeitura.

Gasto com gratificações
e comissionados é de

R$ 22 milhões por ano
 Mesmo com a frustração

da arrecadação, o Executivo
municipal de Cascavel conti-
nua gastando uma conside-
rável quantia com a manuten-
ção de cargos comissiona-
dos - geralmente indicados por
influência política - e gratifica-
ções a servidores que acumu-
lam funções. Por mês são
destinados R$ 1,7 milhão
para pagar comissionados e
gratificações, que, no ano, o
gasto só com essa categoria
supera os R$ 22,3 milhões.

A Prefeitura de Cascavel
conta hoje com 485 servi-
dores designados para o
exercício de função gratifica-
da, sendo que 389 recebem
gratificação de função e
481 servidores recebem gra-
tificação por dedicação ex-
clusiva e 386 têm ambas as
gratificações. O custo men-
sal com o pagamento des-
sas gratificações é de
R$ 811.033,24, conforme
dados da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão.

A prefeitura mantém ain-
da 179 servidores em car-
gos comissionados - ape-
nas 68 são efetivos. O cus-
to com o salário de 111 car-
gos em comissão é de
R$ 650.929,18 por mês. Já
o gasto com os pagamentos
de gratificação de função
pelo cargo em comissão de

68 servidores efetivos é de
R$ 272.160,54 mensais.

Os dados foram analisados
pelos vereadores Pedro Sam-
paio (PSDB) e Fernando Hall-
berg (PPL), que já encaminha-
ram à prefeitura pedido de cor-
te de 20% de gastos com gra-
tificações e comissionados:
total de R$ 340 mil ao mês e
R$ 4 milhões no ano.

E, embora tenha extrapo-
lado o limite prudencial, a ad-
ministração continua preen-
chendo vagas. O último foi
o ex-deputado estadual Ade-
lino Ribeiro, nomeado secre-
tário de Obras. Pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, no-
vas nomeações estariam im-
pedidas até que o índice fos-
se corrigido.

Diante de novas nomea-
ções feitas neste início de
ano, Hallberg e Sampaio
questionam o poder público
municipal os motivos que le-
varam a pagar gratificação de
25% a servidoras em porta-
ria publicada em 19 de feve-
reiro. Os vereadores querem
saber ainda quantas nomea-
ções foram feitas neste ano
e quantas horas extras foram
pagas, além das medidas
aplicadas e informadas ao
Tribunal de Contas para re-
duzir os gastos.

Caso Damasceno Jr
A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de
Cascavel apresenta hoje (21) o relatório final do caso que
envolve o vereador Damasceno Júnior (DC). A comissão se
reúne no plenário da Câmara às 9h, quando será lido e
votado o parecer do relator, vereador Misael Júnior (PSC).
A Comissão apura a conduta do vereador acusado por sua
ex-assessora Elidnéia dos Santos Silva de ter se apropriado
de parte de seu salário enquanto atuou como funcionária
da Câmara em 2018.
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 Motivo de embates políticos 
e muita polêmica ano passado, 
a estrutura do Atacado Liderança 
na BR-277, perímetro urbano de 
Cascavel, foi a leilão ontem, que 
restou fracassado. Ou seja, não 
houve lances para a aquisição do 
prédio. A empresa está em pro-
cesso de recuperação judicial.

A estrutura avaliada em R$ 44 
milhões teve valor mínimo definido 
por R$ 28 milhões. O valor arre-
cadado com a venda seria usado 
para pagar os processos trabalhis-
tas estimados em R$ 19 milhões. 

“Vampiros” fogem
do Atacado Liderança

Agora, a Justiça volta a avaliar o 
que fazer com o prédio.

A edificação milionária rendeu 
muita polêmica devido ao súbito in-
teresse da administração municipal 
e uma ala da sociedade para que o 
Município adquirisse e transformas-
se o prédio em um centro de even-
tos. Para isso, seria preciso contrair 
um empréstimo, cujas taxas e valo-
res já estavam até definidos. Falta-
va só o aval da Câmara.

Na defesa da proposta de ins-
talar o centro de convenções às 
margens da BR-277, o prefeito 

Leonaldo Paranhos (PSC) chegou 
a criticar vereadores e “empresá-
rios” que se posicionaram contra. 

A discussão foi tanta que o pe-
dido de autorização para a libera-
ção do empréstimo foi suspenso 
às vésperas de entrar em vota-
ção na Câmara, quando Paranhos 
anunciou a desistência da com-
pra, mas deixando no ar a possi-
bilidade de desapropriar o imóvel. 

Na época, o prefeito culpou 
especuladores, chamando-os de 
“vampiros”, que teriam jogado 
contra o investimento municipal. 
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Formar a consciência e estimular 
o envolvimento dos jovens na política 
são premissas da Escola do Legislati-
vo, que retomou as atividades ontem 
no Colégio Estadual Eleodoro Ébano 
Pereira, Centro de Cascavel. O audi-
tório da instituição de ensino ficou 
lotado de estudantes matriculados 

no ensino médio. Implantada há seis 
anos, a proposta ganha o impulso do 
presidente Alécio Espínola (PSC), que 
pretende envolver a juventude cas-

cavelense no trabalho de fiscalização 

Falha em projeto atrasa
Escola da Transparência

tetônico. Para evitar solicitações 
de termos aditivos no futuro ou 
colocação de material não previs-
to, o Executivo municipal acatou o 
parecer assinado pelo procurador 
jurídico José Ricardo Messias.

O vidro deve ser o “grande 
charme” dessa obra justamente 
para que dê a conotação de trans-
parência proposta e que vai até no 
nome da instituição. 

Com uma estrutura com pa-
redes de vidros - onde a comu-
nidade poderá ver o que está 
acontecendo do lado de dentro 
-, a Escola da Transparência pro-
mete ser um modelo e uma refe-

Com 28 pedidos de impugna-
ção, a licitação para a obra da 
Escola da Transparência teve que 
ser revogada pelo prefeito Leonal-
do Paranhos (PSC). Embora esti-
vesse marcada para o dia 11 de 
março, ou seja, semana passada, 
apenas ontem foi publicada a de-
cisão em Diário Oficial. 

O principal motivo que levou a 
interrupção do certame foi falha 
no projeto da obra estivada em R$ 
9,1 milhões. Na planilha não es-
tava contemplada a esquadria em 
vidro laminado temperado incolor - 
dez milímetros. Tal material estava 
previsto apenas no projeto arqui-

rência da atual gestão. 
A obra será erguida no Bairro 

Floresta. Do montante previsto, 
pelo menos R$ 4,5 milhões são 
provenientes da economia na 
compra de uniformes escolares 
em dois anos.

A meta da administração mu-
nicipal é abrir as portas a partir 
do ano que vem, ano importante 
para quem tem como meta a re-
eleição. Para que isso seja possí-
vel, a Secretaria de Educação está 
acelerando as correções para que 
possa relançar o edital.

n Reportagem: Josimar Bagatoli 

do poder público. “Queremos os jovens 
envolvidos no trabalho de fiscalização 

das ações públicas e também como arti-
culadores das necessidades sociais. Eles 
precisam e devem ter a nossa atenção, 
por isso apoiamos a Escola do Legislati-

vo”, afirma Alécio.
O trabalho envolve os servidores 

da Câmara de Vereadores que vão até 
as escolas públicas levar conhecimen-
to sobre o trabalho do Legislativo, do 

Executivo e do Judiciário. Todas as 
esferas são esclarecidas, especialmen-

te deveres e direitos. 
Com o apoio do Núcleo Regional 

de Educação, parlamentares, técnicos 
e advogados desenvolverão palestras 

e seminários nas instituições de ensino 
com a finalidade de esclarecer dúvidas 

e articular a participação dos jovens 
durante as sessões.  

A advogada Adriana Salles é coor-
denadora da Escola do Legislativo, que 
também conta com a participação do 
procurador Jurídico, Rafael Salvatti, e 
do técnico legislativo Mário Galavotti.

FOTOS: MARCELINO DUARTE

 Alécio busca envolver jovens na política
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Cascavel, 21 DE MARÇO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Marcelo Fabricio Fernandes Cano e Vania Pereira Porto
2- Fernando Silva de Oliveira e Daiane Ribeiro da Luz
3- Euclides Kielek da Luz e Elaine Patricia Tavares
4- Ednei de Oliveira Baleiro e Wisleine da Silva da Silva
5- Adercy Jose da Silva Junior e Jhenifer Carolaine Rigotti Ferreira
6- Flávio Aparecido Rodrigues e Silvana Aparecida da Silva
7- Valmir Sousa dos Santos e Bárbara Ferreira dos Santos
8- Patrick Fernando Sost e Jaqueline Moreira de Souza
9- José Ribeiro da Silva Junior e Aline Luiza da Silva
10- André Fernando Liberali e Tatiane Kremer Rabuske
11- Claudecir Antunes Marcelino e Marcia Juliane Batista Francisco
12- Tiago Oliveira Pinto e Maria Inês Lourenço
13- Cezar Aparecido Golom e Patricia da Silva Lima
14- Cleberson Antonio Testa e Karine Lucia de Lara

 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.

Orientações aos moradores
Para melhor efeito do fumacê os moradores devem abrir os imó-

veis. Como forma de proteção, devem recolher os animais antes 
da aplicação, cobrir gaiolas, proteger alimentos, tampar caixas de 

água e proteger pessoas alérgicas ou com problemas respiratórios. 

Começa hoje fumacê
no Bairro Alto Alegre 

A partir das 5h desta quinta-
-feira um carro começa a percorrer 
ruas do Bairro Alto Alegre, região 
oeste de Cascavel, espalhando 
uma fumaça que tem como prin-
cipal função matar mosquitos, 
especialmente o temido Aedes ae-
gypti. É o conhecido fumacê.

Segundo a Divisão de Vigilância 
em Saúde Ambiental, a aplicação 
com UBV (Ultra Baixo Volume) será 
feita com a caminhonete da Secre-
taria de Estado da Saúde. Ela é 
especialmente equipada para fa-
zer a pulverização do inseticida. 
O fumacê só é liberado em situa-
ções em que as demais ações de 

combate ao mosquito não foram 
suficientes para conter o alto índi-
ce de infestação do Aedes aegyp-
ti e diante do elevado número de 

Horários e  
cronograma

As aplicações terão início às 5h 
desta quinta-feira (21) e se estendem 

até o limite das 10h. Serão duas ao dia. 
A segunda começa às 17h, até o limite 
máximo de 22h. O carro do fumacê cir-
culará na região dos Bairros Alto Alegre, 

Palmeiras, Santo Onofre e Aclimação 
durante 40 dias. Serão realizados cinco 
ciclos, abrangendo 233 quarteirões. O 
carro de som passará fazendo divul-

gação prévia em cada região. Em caso 
de chuva, a aplicação será avaliada 

diariamente.
“Reforçamos que o fumacê será so-

mente nestas localidades. A autorização 
é feita pela Secretaria da Saúde, com 

base no LirAa, número de casos notifi-
cados e casos confirmados”, reforça a 

diretora da Vigilância em Saúde, Beatriz 
Tambosi.

De acordo com ela, o fumacê eli-
mina apenas o mosquito, e não atinge 
criadouro/foco, por isso, a população 
precisa continuar fazendo a tarefa de 
casa: eliminar possíveis criadouros.

casos de dengue notificados. Isso 
porque, dos 82 casos de dengue 
confirmados em Cascavel, 47 são 
do Bairro Alto Alegre.
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Espelho da vida 
Henrique teme que Eugênio atente con-

tra Maristela e pede ajuda a Piedade. Pieda-
de se revolta contra Eugênio e Albertina. Fa-
brício diz que o estado de saúde de Augusto 
é grave, e Hildegard sofre. Grace, Alain e 
Marcelo conversam sobre Isabel. Isabel tem 
um pesadelo com Felipe. Piedade encon-
tra a passagem de Maristela e aconselha a 
mulher a fugir imediatamente com Henrique. 
Carmo aconselha Josi a dar uma chance 
para o amor. Jorge, Margot, Dalva, Carmo, 
Josi e Cláudio assistem ao show de Marina. 
Jorge pede Marina em casamento. Piedade 
confronta Eugênio, que prende a esposa 
e a ameaça. Gentil incentiva Lenita e Pat a 
fazerem as pazes. Josi confessa seu amor 
por Cláudio. Augusto não resiste, e Hildegard 
sofre a morte de seu amor. Margot conclui 
que Daniel é a reencarnação de Danilo.

Verão 90
Manu estranha ao ver Vanessa na tele-

visão. Herculano sente ciúmes da intimidade 
entre Janaína e Raimundo. Gisela liquida 
a dívida com Álamo, que fica desconfiado. 
João aborda Vanessa de forma irônica. Li-
diane deixa Patrick arrasado ao revelar que 
não deseja se casar. Herculano fica furioso 
ao saber pelos produtores da Terremoto o 
motivo pelo qual seu vídeo foi selecionado. 
Herculano avisa a Gisela que não a perdoa-
rá.Quinzão leva Gisela para sua casa e avisa 
a Mercedes que eles precisam dar apoio a 
filha. Durante um show, Ticiano se encan-
ta com Dandara na plateia e a chama para 
dançar no palco.Vanessa garante a Galdino 
que não gosta de Jerônimo e quer vê-lo so-
frer. Moana diz a João que está cansada de 
ser apenas sua amiga. João é abordado no 
caminho de casa por dois capangas que o 
forçam a entrar em um carro.

O sétimo guardião
Lourdes tenta alertar Olavo sobre o 

pedido de Valentina, mas o empresário a 
escorraça. Geandro acredita que Lourdes 
está interessada em Olavo e se afasta da 
namorada. Olavo anuncia a Eurico e Marilda 
que não manterá o acordo que firmaram com 
Valentina. Marilda se surpreende ao ver Va-
lentina com Murilo. Luz e Júnior comemoram 

o noivado com suas famílias. Mirtes recebe 
uma mensagem anônima. Olavo descobre 
que as fórmulas de Marcos Paulo são falsas.

Teresa 
Teresa, hipócrita, diz a Arthur que o ama 

e que lhe dói muito que desconfie tanto dela, 
e deixa claro que se ele insistir em levá-la 
para a Vila, jamais voltará com ele. Arthur 
aceita a vontade de Teresa. Jonhy pergunta 
a Mariano se é verdade que Teresa já não lhe 
interessa, Mariano responde que não, e que 
Aurora é seu único amor. Teresa diz a seu pai 
que espera que Arthur mude, caso contrário 
irá a delegacia e fará uma queixa contra ele, 
pois nenhuma mulher é obrigada a aturar 
maus tratos. Teresa diz a Arthur que odeia a 
Vila por lhe trazer recordações muito amar-
gas. Teresa questiona Arthur o porquê de, 
com tantos outros lugares, ele decidiu levá-la 
exatamente àquela Vila. Arthur confessa que 
a escolha foi para castigá-la, pois logo após 
o casamento, soube que ela o fez apenas por 
dinheiro. Teresa diz a Rubens que um dia irá 
se vingar, mas que a própria vida já está lhe 
dando o que ele merece, pois perdeu toda 
sua fortuna, sua esposa, sua amante e até 

seu filho bastardo, que só o restou Aída.

As aventuras de Poliana 
Raquel procura Guilherme para conver-

sar. Guilherme diz a Raquel que não sabe 
se vale a pena os dois continuar namoran-
do. Glória sugere a Marcelo que ele exponha 
suas fotos em seu evento, (sem contar que 
os quadros de Luísa) também serão. Sophie 
conta a Ruth que vai continuar dando aula na 
escola e que descontinuou o grupo Abandona-
das no Altar. Poliana conta a Yasmin que ouviu 
o que ela colocou os votos na mochila de Luigi. 
Jeff conta a Nanci que Walsdisney é um grande 
mulherengo, a fim de que ela se toque que ele 
não é um bom homem para ela.  

 
Jesus 

Pedro nega o Messias. Jesus é levado 
ao pátio da fortaleza, para que o governador 
execute a sentença. Judas se arrepende de 
ter traído Jesus. O Filho de Deus é levado 
até Pilatos, que pede para O levarem até An-
tipas. O filho de Herodes pede que O devol-
vam a Pilatos. O governador romano manda 
chamar Barrabás e pede que o povo escolha 
entre libertar Jesus ou Barrabás.  
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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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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Kavaco pede Amanda em casamento
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela conversam sobre seus erros. Hugo apresenta Dandara 

a Osvaldo como sua namorada, e a menina não gosta. Álvaro afirma que ajudará Kavaco 
a realizar o sonho de Amanda de surfar. Osvaldo anuncia a Solange que conseguiu sua 

permanência no Sapiência. Gabriela e Rafael pensam nas consequências de seu relaciona-
mento na vida dos filhos. Pérola lembra do dia do atentado e acusa Fabiana de ter explodido 
uma bomba no colégio. Leonor e Brigitte exigem que Solange inicie uma investigação sobre 
a bomba. Alex, Márcio e Flora desconfiam do comportamento de Rafael e Gabriela. Kavaco 

pede Amanda em casamento. Rafael e Gabriela decidem namorar às escondidas.
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BANCO 6

Fêmeas 
de animais

como o 
chimpanzé

Prisão
medieval 
subterrâ-

nea

Estado 
do rio

Oiapoque
(sigla)

Indivíduo
que possui
emprego
formal

Contribuir
com

dinheiro
(pop.)

Formação
típica de
tornados

Atleta
como

Ângelo As-
sumpção

Zagueiro
da Seleção
na Copa 
de 2014

Nome (?):
é escrito

com inicial
maiúscula

Examinar
(texto) ten-
cionando 

melhorá-lo
Lesão por
Esforço

Repetitivo
(sigla)

Indício da
má conser-
vação do
 telhado

Necessi-
dade da
pessoa
carente

Lugar mal 
frequenta-
do (fig.)

"Sorte no
jogo, (?)
no amor"

(dito)

Cenário 
de comer-
ciais de

alimentos

(?)
bocados:

momentos
difíceis

Condição
da pessoa
na colônia
naturista

Gilberto Gil,
em relação
à música 
"Realce"

Ramalho
Ortigão,
escritor

português
(?) de 

Pisa, atra-
ção turísti-
ca italiana

O efeito
criado pelo 
sonoplasta

Veemente;
muito vivo
O chocolate
"levinho"

Luis Edson Fachin, na
Operação Lava Jato

Igor Co-
trim, ator

"Remédio" sem propriedade far-
macológica, apenas sugestiva

Oeste
(abrev.)

(?) explosi-
vo: bomba

"Para", em
internetês
Emma Ro-
berts, atriz 

(?) torto:
pai do

padrasto
Rancoroso

"Instituto",
em INSS
Sul, em

espanhol

Níquel
 (símbolo)
Não, em
francês

Vogal-
símbolo da
Anarquia 

Diz-se das
nuvens
escuras

O nariz
com a

ponta vi-
rada para

cima

Adoecidas

Fase política nacional
finda em 1945, com a
deposição de Getúlio

Vargas  

Árido, 
em inglês
Conjunção

aditiva

Boi de
rodeios

Espiral de
parafuso

Utilidade
do bibelô
Viagem; 

locomoção

MMAPAR

ASSALARIADO

COMPARECER
AOCLRO
CARREGADAS
ARREBITADO

ESTADONOVO
EEARI

DP
ENFERMASLER

AVOTOURO
GOTEIRAIP
ADORNOAZAR

IHSFNI
DESLOCAMENTO

NUAAUTOR
TORRESONORO

3/non — sur. 4/arid. 5/rever — touro. 6/aerado. 7/placebo. 8/ardoroso. 10/comparecer.
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As discussões com pessoas próximas a você 
estão à vista e você precisará acelerar suas 
atividades. Seu equilíbrio alimentar merece al-
gumas mudanças, é o momento ideal para fazer 
uma dieta. Consuma mais produtos frescos.

Você não ficará decepcionado com aqueles que 
o rodeiam e festividades estão próximas. Você 
está cada vez mais em forma e ficará satisfeito 
com seus esforços. Reduza o consumo de do-
ces, eles não são a recompensa ideal.

Deixe-se guiar pelo seu talento e intuição. Isso 
não vai deixar você para baixo hoje. Sua neces-
sidade de movimento será canalizada para uma 
atividade esportiva que irá regular o seu apetite.

Não confie em tudo e em todos. Nem todo mundo 
é capaz de compartilhar seus sonhos. Sua ener-
gia está distraindo seu pensamento sobre as con-
siderações materiais. Conversas com os outros 
vão trazer você de volta para a terra suavemente.

Sua necessidade de liberdade torna você atraen-
te aos olhos de outras pessoas. Você está real-
mente saindo de sua concha! Você está mais 
consciente de suas necessidades práticas e será 
capaz de transformá-las em um ativo. Você vai 

Você vai receber uma boa notícia. Então, abra 
o seu e-mail sem se preocupar! Não aceite as 
coisas tão facilmente. Você vai se sentir melhor 
se fizer um esforço com você mesmo. Vá mais 
devagar.

Você sabe como animar o ambiente sem se sen-
tir intimidado por pessoas que estão em seu ca-
minho. Seria altamente recomendado melhorar o 
seu físico. Seu altruísmo levou você longe demais. 
Descanse um pouco e pense mais em si mesmo.

Este dia vai deixar você tonto! Não trabalhe tanto 
em pequenas coisas. A Terra está recarregando 
você com energia positiva. Faça uma pausa em 
sua rotina diária para evitar ficar estressado.

No aspecto prático, você é tímido, mas o seu 
estado de ânimo, por outro lado, não poderia ser 
melhor! Retomar uma atividade de lazer que não 
envolva atividade física seria ideal para você.

O momento é propício para endireitar as coisas com 
uma pessoa ao seu redor. Seu estado de ânimo está 
recebendo um impulso e você vai se beneficiar de 
um surgimento de ideias otimistas e dinâmicas. Ao 
mesmo tempo, seu corpo precisa de melhor cuidado.

Uma onda de paixão continua a rolar. Isto lhe dá 
algo para pensar em profundidade sobre o que 
você está procurando tão assiduamente. Você 
está no caminho certo e a resposta virá no mês 
que vem.

Você está se tornando consciente dos erros do 
passado e terá de confiar em alguém. Não se se-
gure. Você vai ter mais liberdade e mais confiança 
daqueles que o rodeiam para conseguir colocar 
suas teorias à prova.
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BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

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

01 
02 
01 
03 
03 

 O rapaz de 19 anos acusado 
de roubar e matar Sônia Massae 
Toguti, em Cascavel, teve a pri-
são preventiva decretada esta 
semana após audiência de cus-
tódia no Fórum de Cascavel. 

A defesa do jovem pedia a 
soltura, alegando que ele é réu 
primário e possui residência 
fixa. Mas, de acordo com o Mi-
nistério Público, ele deve conti-
nuar preso para garantia da or-
dem pública. A Justiça decidiu 
pela manutenção da prisão.

O inquérito policial do crime 
já foi finalizado e o MP ofereceu 
a denúncia. Agora o processo 
continua e o julgamento deve ser 

Acusado de deixar rapaz 
paraplégico vai a júri

 Senta no banco de réus nes-
ta quinta-feira (21), no Tribunal do 
Júri de Cascavel, Marcelo Teodoro, 
de 31 anos, acusado de tentativa 
de homicídio qualificado. 

O crime foi cometido em ju-
lho de 2018, na região da Praça 
da Bíblia, em Cascavel. Marcelo 
foi denunciado como o principal 
agressor entre um grupo de dez 
pessoas que agrediram Michel 
dos Santos Silva. A vítima teve fe-
rimentos graves e permaneceu na 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
do HU por um longo período e fi-
cou paraplégica, com a perda de 
movimento das pernas, por conta 
dos traumas sofridos. 

Marcelo foi identificado com 

a ajuda de câmeras de seguran-
ça e teve mandado de prisão 
preventiva expedido pouco de-
pois do crime. 

Ele já tem passagem por cri-
mes como roubo, por te de arma 

de calibre restrito e tráfico de 
drogas.

O acusado foi preso em agos-
to do ano passado no Distrito de 
Agocafeeira, em Céu Azul, e per-
manece detido desde então. 

Acusado de latrocínio é denunciado e fica preso
marcado. Gustavo Livina conti-
nua preso na PEC (Penitenciária 
Estadual de Cascavel) e vai res-
ponder por latrocínio (roubo se-
guido de morte). 

O crime aconteceu no dia 27 
de fevereiro, no Bairro Cancelli, 
em Cascavel. Sônia foi encon-
trada morta no apartamento 
onde morava, sentada no ba-
nheiro, com um corte profundo. 
Gustavo foi preso horas depois 
do crime nas proximidades e 
confessou a autoria. 

No início do mês de março ele 
participou da reconstituição do 
crime e deu detalhes de como 
tudo aconteceu. 
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 Sem vencer há quatro jogos no
Paranaense 2019, o FC Cascavel
volta ao Estádio Olímpico para uma
nova decisão pelo campeonato,
nesta noite. O desafio é contra o
Rio Branco, às 20h, pela 3ª rodada
da Taça Dirceu Krüger.

A última vitória da Serpente Au-
rinegra na competição foi no dia 2
de fevereiro, por 2 a 0, sobre o Foz
do Iguaçu, pela penúltima rodada
da Taça Barcímio Sicupira Júnior.
Depois, na sequência da 1ª Taça,
perdeu fora de casa para o Marin-
gá e depois acabou eliminado di-
ante de seu torcedor pelo Coritiba
na semifinal, por pênaltis, após
empate sem gols no tempo normal.

Nesta 2ª Taça, o FC Cascavel vi-
sitou Paraná Clube e Coritiba nas
duas primeiras rodadas e não so-

FC Cascavel tem
“final” esta noite

mou pontos. Por isso, o jogo de hoje
é encarado como uma decisão pelo
time cascavelense.

“Não iniciamos o segundo turno
como esperávamos, então agora te-
mos três decisões. A primeira con-
tra o Rio Branco, diante do nosso tor-
cedor, depois contra o Cianorte e por
último um clássico [com o Cascavel
CR]. Nossos objetivos, que são vagas
na Copa do Brasil e na Série D do
Brasileiro, estão em aberto. Então,
esse jogo com o Rio Branco se torna
o mais importante da competição
para nós. Vamos encarar como uma
final e fazer de tudo para vencer. O
sentimento meu e de todo o elenco
é que estamos devendo. Esse jogo é
divisor de água para nós”, garante o
técnico Paulo Foiani, que não tem des-
falques para esta partida.

Natação cascavelense
em busca de vagas
no Mundial
O esporte cascavelense estará
representado pelo professor Rui
Comin e pelos nadadores Tauana
Eduarda de Moraes Lopes e Hiuri
Selzier da Silva no Campeonato
Brasileiro de Natação Escolar, que
será realizado de hoje a domingo
no Rio de Janeiro.
A competição, organizada pela
Confederação Brasileira do
Deporto Escolar, é seletiva única
para o Mundial Escolar da
modalidade, que será no mês de
maio também na Cidade
Maravilhosa. Os três
cascavelenses, integrantes da
equipe Associação Atlética
Comercial/Farmácias Estrela,
estão a serviço da seleção
paranaense neste fim de semana.
A delegação estadual conta com
24 atletas, separados entre
aqueles que obtiveram índice
individual na seletiva realizada há
um mês em Curitiba, e aqueles que
foram escolhidos pelos colégios que
venceram a seletiva.
Tauana e Hiuri estão dentre os seis
paranaenses de cada naipe que
competem na categoria seleção. Já
a categoria escolar conta com seis
meninas de um mesmo colégio e seis
meninos de um mesmo colégio.
Já Rui Comin será um dos quatro
técnicos da seleção paranaense no
Campeonato Brasileiro, o único do
Oeste do Estado. Outros dois são
de Curitiba e outro é de Ponta
Grossa. No geral, a competição
deste fim de semana reunirá 400
atletas de todos os Estados do País.

 A Série Ouro do Campeonato
Paranaense de Futsal 2019 come-
çará nesta semana. A bola rolará
pela primeira vez na sexta-feira,
com Marechal x Dois Vizinhos. Já
no sábado será o dia do Casca-
vel fazer seu primeiro jogo oficial
depois do processo de reformu-
lação pelo qual passou no fim do

 Cascavel Futsal estreará oficialmente neste sábado
ano passado.

O desafio da Serpente Tricolor
na 1ª rodada do Estadual será di-
ante do Palmas, às 19h30, no Gi-
násio da Neva. Os portões serão
abertos às 18h para o público e os
ingressos antecipados já estão
sendo comercializados, ao preço
promocional de R$ 20.

No dia do jogo, na bilheteira
da Neva, os valores serão R$ 30
(inteira) e R$ 15 (meia-entrada).
Os bilhetes antecipados podem
ser adquiridos nos supermerca-
dos Muffatão (Neva, West Side e
Cancelli), no Posto Pra Frente Bra-
sil, na Eletro Cardoso e na Paloti-
na Esportes.

ÚLTIMO jogo do FC em casa levou 11,5 mil pessoas ao Olímpico
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Derrubador de gigantes

Estaduais
Ainda pelos estaduais Brasil afora, Em São Paulo e no Rio Grande do Sul foram
definidas as quartas de final. No Paulistão os jogos serão: Red Bull x Santos,
Palmeiras x Novorizontino, Corinthians x Ferroviária e Ituano x São Paulo; e no
Gauchão serão: Grêmio x Juventude, Internacional x Novo Hamburgo, Caxias x
Aimoré e São Luiz x São José.

NOTA

Mudanças na tabela
Além da vitória do Cascavel CR sobre o Coritiba, a 3ª rodada da Taça Dirceu Krüger

teve outras três partidas na noite de ontem. Em clássico no Norte do Estado, o
Londrina levou a melhor fora de casa sobre o Maringá, por 2 a 1, enquanto o clássico
no Oeste entre Foz do Iguaçu e Toledo terminou empatado sem gols na fronteira. Já

o Athletico recebeu e venceu o Operário por 3 a 0, assumindo assim, aliado à
derrota do Coxa, a liderança geral do Paranaense 2019. Com esses resultados, o

Furacão chegou aos 9 pontos na liderança do Grupo A e o Londrina chegou aos 7 na
vice-liderança. O Foz é o terceiro com 4, à frente do Operário, também com 4. Já o
Toledo tem 1 ponto e o Maringá nenhum. No Grupo B, o Coritiba segue líder com 6

pontos. Já o Cascavel CR assumiu a vice-liderança, também com 6. Paraná Clube, Rio
Branco e Cianorte, que jogam hoje, têm 3 pontos. Já o FC Cascavel, que também

joga hoje, busca os primeiros pontos na chave.

Caiu o último invicto do Parana-
ense de Futebol 2019! O Cascavel
Clube Recreativo não se intimidou
com a presença do até então líder
da classificação geral do Estadual e
único invicto do campeonato e ven-
ceu o Coritiba por a 1 a 0 no Estádio
Olímpico Regional, na noite de ontem.

O gol da partida foi contra, mar-
cado pelo zagueiro Alan Costa, aos
4min do segundo tempo. O placar
favorável, entretanto, poderia ter
sido maior. Num contra-ataque de
velocidade, Sassá teve a chance de
ampliar para a Serpente, cara a
cara com Muralha, depois do rebo-
te do goleiro coxa-branca.

Ao Coritiba, restou tentar buscar
o empate insistentemente, mas o
time cascavelense estava bem ar-
mado pelo técnico Alan Aal para frus-
trar as investidas do time da capital
e ainda contragolpear com perigo.

O Cascavel CR conseguiu esquen-

tar a fria noite no Estádio Olímpico
e fazer a festa da torcida, que, tam-
bém pelo clima, compareceu em
pouco número - apenas 130 pagan-
tes. Os presentes vibraram com a
atuação da Serpente, que vingou o
conterrâneo FC Cascavel, que havia
sido eliminado na semifinal da 1ª
Taça pelo Coritiba e sido derrotado
no fim de semana pelo Coxa na ca-

pital, na rodada passada.
De quebra, o Cascavel Clube Re-

creativo é o único time do Estado a
ter vencido dois do Trio de Ferro da
capital. Antes, na estreia, havia sur-
preendido o Athletico em plena Are-
na da Baixada. Agora, resta o Para-
ná Clube, justamente seu próximo
adversário, em partida marcada
para domingo, na Vila Capanema.

FÁBIO DONEGÁ



HOJE NEWS16 HOJE NEWS, 21 DE MARÇO DE 2019


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

