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 Caso raro
Uma equipe de profissionais do Ceapac, do HU de

Cascavel, realizou uma rinoplastia reconstrutora em um
bebê de oito meses, nascido com uma raríssima

malformação facial. A primeira de uma série de cirurgias
que o pequeno ainda vai precisar foi para dar

funcionalidade ao nariz.

Embora seja o gestor de Cascavel há dois anos e três meses, o prefeito Leonaldo Paranhos
disse ontem à noite, em entrevista à TV Tarobá, que quer acabar com a “fábrica de multas” da
Cettrans e a ânsia dos agentes em multar os motoristas na cidade: “Esse desespero que há

muitos anos tem em Cascavel para gerar receita tem feito um grande problema (sic) uma fábrica
de multas para manter uma empresa que está totalmente falida”. Além desses argumentos
para extinguir a Cettrans, há ainda o corte de 30% dos cargos e a redução dos salários, que

hoje custam o triplo de quem está na prefeitura.

Paranhos quer acabar
com “fábrica de multas”
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Opinião
 “O novo Brasil tem
de começar de onde

o Brasil estava
dando certo, não

do zero. Eles
parecem que

querem começar o
Brasil do zero.”
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 Após as críticas do presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), o vice-presidente da Câmara,

Marcos Pereira (PRB-SP), diz que Jair Bolsonaro
precisa “descer do palanque” e se colocar no papel

de presidente. À frente do PRB e com forte
ascendência sobre a bancada, que tem 31

deputados, ele reclama da falta de atenção do
governo com os parlamentares, que não estão

sendo recebidos nos ministérios.

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

CRESCENTE
12/04 - 16h06
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DIVULGAÇÃO

Olha o outono aí!
 Um friozinho ameno à noite já pode ser sentido: o outono chegou e

chegou na hora certa. O descompasso do clima, causado pelo desres-
peito ao meio ambiente e à natureza por parte do ser humano, não
atrasou o verão, entrando pelo outono como em outros anos e a nova
estação começou exatamente quando devia começar. Bônus para nós,
quem nem merecemos.

Gosto do verão, mas esse último foi muito quente - quente demais - e
é um alívio ver que, com o outono, o tempo ficou menos quente, já não
está sendo mais preciso ligar ar-condicionado à noite, a chuva tem com-
parecido com mais frequência, as temperaturas estão agradáveis.

Finalmente chega o outono e a esperança é de que o tempo continue
mais temperado, afinal, estamos entrando na meia-estação. Agora, pode-
remos nos vestir melhor, poderemos fazer atividades várias sem suar em
bicas, sem precisar estar ligando ventiladores, condicionadores de ar etc.

As árvores, algumas delas, começarão a perder as folhas, a
paisagem não será tão bonita como na primavera, mas em alguns
lugares, pelo menos aqui pelo sul, temos plátanos e eles ficam lindos
nessa época. Temos, também, a quaresmeira, o jacatirão da época
da Páscoa, que começa a sua florescência e deixa as matas colori-
das e festivas, como se fora primavera.

E em junho, no fim da estação, começa a florescer o jacatirão de
inverno ou manacá-da-serra, as paineiras, as azaléias e por aí afora. E
dá-se a passagem do outono para o inverno da maneira mais bela
possível. Quem disse que o outono não é estação de cores?

Então, seja bem-vindo, outono, com temperaturas mais aconche-
gantes, com menos seca e com um pouquinho mais de chuva, com clima
bom para aproximar mais as pessoas. Noites mais frescas, boas para
reuniões para degustação de bons pratos, boas bebidas, bons vinhos.

Tempo de mais abraços, mais carinhos, mais amores. Tempo de
aproximação, de mais calor humano, diferente dos dias de calor escal-
dante do verão. Tempo de ser feliz, de fazer feliz, de cuidar bem desse
nosso Planeta Terra que merece mais do nosso carinho e atenção.

Luiz Carlos Amorim é fundador e presidente do
Grupo Literário A ILHA em SC; ocupante da

cadeira 19 da Academia Sul Brasileira de Letras
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Não passou

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 A extinção da Cettrans
(Companhia de Engenha-
ria de Transporte e Trân-
sito) deverá impactar em
uma redução de 30% dos
cargos existentes. Embo-
ra anteriormente o Execu-
tivo municipal tenha asse-
gurado que não haveria
demissões, haverá dis-
pensas devido ao encer-
ramento de vagas previs-
tas na lei antiga.

Ontem uma reunião a
portas fechadas no Paço
Municipal foi convocada
pelo prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos (PSC),
para apresentar aos vere-
adores um esboço do pro-
jeto de lei que transforma
a empresa pública em
autarquia. A aproximação
também buscou agir no
convencimento para que
os parlamentares apro-
vem a proposta que em
breve deve ser encami-
nhada à Câmara.

A redução de cargos
foi anunciada por Para-
nhos. Entre 20% e 30%
do total e que represen-
tarão uma economia de
R$ 5 milhões por ano.

Mas uma das situa-
ções consideradas mais
conflitantes na Cettrans é
a diferença salarial entre
os servidores da empre-
sa pública na comparação
com quem trabalha no
Executivo. A Secretaria de
Planejamento e Gestão
de Pessoas constatou
que em cargos administra-
tivos cujos servidores da
prefeitura recebem R$ 1,5
mil ao mês, na Cettrans
cargos equivalentes são
remunerados, em média,
por R$ 6 mil (ou seja, mais

Cortes chegarão a
30% com extinção

que o triplo).
As divergências exis-

tem em diferentes cargos.
Inclusive, há situações em
que, na Cettrans, servidor
com formação técnica (En-
sino Médio) ganha muito
mais que servidor com
ensino superior do Paço.

Sobre possíveis retali-
ações de servidores que
ingressaram na Justiça,
Paranhos assegurou que
os cortes seguirão pela
avaliação do cargo - sem
vingança! “Não vamos ava-
liar quem ingressou ou
não na Justiça, mas a ne-
cessidade de manter o
cargo. Queremos manter
uma estrutura adequada,
que possa se manter”, ar-
gumenta Paranhos.

Só de impostos, esti-
ma-se que serão econo-
mizados R$ 2,5 milhões
por ano. Além disso, a Cet-
trans deixaria de receber
novas ações trabalhistas,
que hoje equivale a R$ 2
milhões por ano.

Pela avaliação da admi-
nistração municipal, a
transição de empresa pú-
blica para autarquia deve
levar seis meses: tempo
para criação de um CNPJ
para autarquia de trânsito
e assinaturas de convêni-
os com empresas de con-
trole aéreo e de trânsito.
“A autarquia é o melhor ca-
minho, com aproveitamen-
to melhor dos fundos, aca-
bando com a chamada in-
dústria da multa e assim
incentivando o trânsito hu-
manizado”, defende o líder
do Governo na Câmara,
Romulo Quintino (PSL).

Vingança
Menos de um mês após a demissão do médico Rodrigo

Nicácio do Consamu (Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Oeste), os mais inconformados insistem em saber as
razões e o que pode ser feito para resolver a situação. O

que se sabe é que Guaíra teve total influência na decisão.
O prefeito Heraldo Trento (DEM) pediu a cabeça do médico

ao prefeito de Palotina, Juceniz Stentzler (PSC), que
preside o Consócio. O motivo seria o vazamento de

denúncias pelo Ministério Público contra o médico Paulo
Marcelino Andreolli Gonçalvez, o “médico faz tudo” que

ganhou bom espaço no programa Fantástico, da TV Globo,
acusado de uma série de erros médicos. Rodrigo Nicácio
participou da reportagem criticando os métodos usados

pelo colega, afastado do hospital contratado pela
Prefeitura de Guaíra.

Sidnei Mazzuti (PSL) viu ser enterrada proposta que
estipulava a contratação de jovens, adolescentes e idosos
por empresas com mais de 100 funcionários. O parecer
contrário à medida enviado pela Comissão de Justiça
considerou que tal decisão não cabe ao Legislativo.

E agora?
Os prefeitos em questão
tomaram a decisão que
impacta diretamente no
orçamento da Prefeitura de
Cascavel: chegou a hora de
quitar o acerto trabalhista
com Rodrigo Nicácio e com
o técnico administrativo
José Peixoto. É que
Cascavel banca mais da
metade do consórcio e o
caixa do Município não
anda na sua melhor fase
para resolver a pendência
que promete ser salgada.
Aceitar voltar ao cargo não
é cogitado pelos demitidos.
Ou seja: a inconsequência
vai custar caro para
Cascavel. Isso sem contar o
bom serviço que Rodrigo
dispensava à cidade.

Cettrans do futuro
Embora seja a hipótese mais
defendida, a transformação
da Cettrans em autarquia
não é a única possibilidade.
A prefeitura não descarta
que ela seja transformada
em uma secretaria municipal
(ou departamento). Entre
os participantes da reunião

ontem estavam Pedro
Sampaio, Sebastião Madril e
Fernando Hallberg, que
querem analisar melhor
antes de se posicionar.

Sem forças
O resultado da limitação de
requerimentos por
parlamentar imposta pelo
novo Regimento Interno
começa a ser sentido pelos
vereadores, que estão com
dificuldades para obter
informações em Cascavel.
Celso Dal Molin (PR) usou a
tribuna para reclamar da
situação. Sem mais “cota”
de requerimento, ele tem
enviado ofícios que são
ignorados. Por mês, cada
vereador pode protocolar
apenas dez requerimentos.

Avisado foram
Quando alertou que a
Câmara estava se
boicotando, Paulo Porto
(PCdoB) foi ignorado pela
“patrola” da base -
incluindo Dal Molin, que
embora não se intitule nem
base nem oposição, aceitou
a restrição.
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Definidos os trâmites para a votação 
da cassação do seu mandato, ontem o 
vereador Damasceno Júnior (PSDC) pre-
feriu o silêncio na que pode ser a penúl-
tima sessão da sua carreira política. O 
parlamentar se restringiu a votar favora-
velmente a todos os projetos.

Para blindar a Câmara da sua primei-
ra cassação, cogita-se que Damasceno 
renuncie ao cargo. Isso não o livra das 
investigações do Gaeco nem das impli-
cações legais pelos seus atos. 

Para sepultar esse escândalo, o presi-
dente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), 
convocou para esta quinta-feira sessão 
extraordinária, às 9h, para votação do 
parecer da Comissão de Ética, que pede 
a cassação do mandato de Damasceno 
por quebra de decoro parlamentar. Da-
masceno foi denunciado por cobrar de-
volução dos salários de assessores.

Diante de supostas ameaças, a pre-

Prestes a serem despejados de 
uma área em Jangadinha, peque-
nos agricultores recorreram ontem 
à Câmara de Vereadores para ten-
tar revogar a decisão judicial. 

As negociações estavam nas 
mãos do Incra (Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrá-
ria), que representava os morado-
res nas convocações da Justiça. 
Em uma das audiências decisivas, 
no fim do ano passado, os advo-
gados do órgão faltaram e a deter-
minação foi de despejo.

Na área, há mais de 20 anos 
vivem 31 famílias que integra-
vam um processo de assenta-
mento do Incra - ou seja, não são 

Câmara intervém e
despejo é suspenso

invasores. No entanto, como as 
negociações com o proprietário 
do imóvel não avançaram, o caso 
foi parar na Justiça que resolveu 
pela devolução do imóvel visto o 
desinteresse da União. O dono 
da área quer R$ 8 milhões pelos 
140 hectares, mas o Incra quer 
pagar R$ 2 milhões.

Ontem venceu o prazo para 
que as famílias saíssem da área. 
“Estamos desesperados”, disse 
a agricultora Ciandra Fátima de 
Vaz. Assim como os demais, ela 
investiu tudo o que tinha na pe-
quena propriedade, com o aval 
do Incra, que lhe assegurou a 
posse. “Temos pontos de luz com 

nossos nomes, água e até nota 
do produtor. Tudo foi intermedia-
do pelo Incra e fomos investindo 
nas propriedades. Temos horta, 
gado de leite e plantações... So-
brevivemos desse trabalho”.

No fim da sessão, o presidente 
da Câmara, Alécio Espínola (PSC), 
e uma comitiva de vereadores 
foram até o gabinete do prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) pedir 
ajuda. Foi marcada uma reunião 
na semana que vem com o supe-
rintendente da Casa Civil, Gugu 
Bueno (PR), para viabilizar uma 
solução definitiva. Até lá a ordem 
de reintegração não será cumpri-
da pela Polícia Militar. 

Damasceno prefere o silêncio;
Câmara reforça segurança Duas horas 

para defesa
O rito da sessão especial 

de quinta-feira funcionará da 
seguinte maneira: o presi-
dente faz a chamada dos 

vereadores, o relatório é lido 
na íntegra, os advogados da 
defesa têm duas horas para 
apresentar os argumentos 

em favor do vereador acusa-
do e na sequência a palavra 
é aberta para que os parla-

mentares justifiquem o voto. 
A cassação só acontece com 
o voto favorável de pelo me-
nos dois terços dos vereado-

res, ou seja, 14 votos. 

sidência decidiu implantar um sistema 
rigoroso de segurança de hoje até quin-
ta-feira. Alécio determinou que, com ex-
ceção dos vereadores, todos devam en-
trar exclusivamente no prédio pela porta 
da Rua Pernambuco. É a única entrada 
com detector de metais.

Para evitar agressões físicas e ver-
bas, bem como a entrada de objetos 
que possam causar perigos aos servi-
dores e ao povo, ele decidiu pelo zelo. 
“Em função da relevância desse assun-
to para a sociedade e considerando que 
cabe à presidência manter a ordem e a 
segurança de todos, vamos reforçar a 
segurança da Câmara e no dia da sessão 
pediremos o auxílio da Polícia Militar”, 
afirma Espínola.

A reportagem tentou falar com a ad-
vogada de Damasceno, Raquel Trentin 
Rossi, que não atendeu as ligações nem 
retornou as chamadas.   
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  Em cerimônia marcada para 
as 9h desta terça-feira (26), no 
salão de atos da Prefeitura de 
Cascavel, o prefeito Leonaldo Pa-
ranhos assina a ordem de servi-
ço para o início das obras do pro-
longamento do Binário Kennedy/
Recife até a FAG, que visa desa-
fogar o tráfego da Avenida Brasil 
na região oeste da cidade. Com 
valor de R$ 3.750.001,11, a Con-
tersolo Construtora de Obras Ltda 
venceu o certame, na modalidade 
LPN (Licitação Pública Nacional), e 
tem prazo de 180 dias para con-

O médico Guilherme Sachet é 
otorrinolaringologista do Ceapac 
(Centro de Atenção e Pesquisa 
em Anomalias Craniofaciais) do 
HU (Hospital Universitário) de Cas-
cavel e realizou semana passada 
um procedimento cirúrgico com 
o cirurgião Cristiano Tonello, do 
HRAC/Centrinho (Hospital de Re-
abilitação de Anomalias Craniofa-
ciais) da USP.

Segundo Guilherme, o procedi-
mento se trata de uma rinoplastia 

Bebê de 8 meses é 
operado no Ceapac

reconstrutora em um bebê de oito 
meses, nascido com uma raríssi-
ma malformação facial. “Nesse 
primeiro tempo, a cirurgia tem a 
finalidade de dar funcionalidade 
ao nariz, e um mínimo estético, 
diminuindo os estigmas (principal-
mente bullying) que essa criança 
sofreria já no início da infância.”

O especialista ressalta ainda 
que outras cirurgias serão ne-
cessárias ao longo da vida des-
se paciente. “Com o crescimento 

Mutirão
Além de Tonello, o médico Pedro 

Franco, da Universidade Texas A & 
M College of Dentistry e DFW Oral & 
Maxillofacial Surgery (clínica parti-
cular), vem a Cascavel realizar um 

mutirão com oito cirurgias de palato-
plastia nos dias 1º e 2 de abril.

Além de realizar as cirurgias, 
Pedro Franco terá um momento de 
conversa com os residentes e com 
os profissionais do Ceapac a fim de 
trocar experiências e contribuir na 
formação continuada dos profissio-
nais. O mutirão está sendo realizado 
a convite da médica Natasha Magro.

da criança, outros passos serão 
programados para melhorar ain-
da mais sua estética e qualidade 
de vida.” 

Binário Kennedy/Recife será prolongado até a FAG 
cluir os serviços.

O projeto faz parte das obras 
do PDI (Programa de Desenvolvi-
mento Integrado), que tem finan-
ciamento do BDI (Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento). 

O contrato prevê o alargamento 
das Ruas Recife e Presidente Ken-
nedy no trecho existente, passando 
de 7 para 9 metros de largura, e o 
prolongamento das duas ruas até a 
Avenida Amazônia, no Loteamento 
FAG, com a construção de uma pon-
te sobre o Córrego Bezerra. 

Nesse prolongamento, as duas 

vias serão transformadas em via 
única, com a implantação de uma 
avenida de quatro pistas de rola-
mento, mais estacionamento dos 
dois lados, com canteiro central.

CALÇADAS
No mesmo ato, o prefeito autori-

za a licitação da terceira fase de im-
plantação de calçadas em próprios 
públicos. Serão mais 17.141,96 
m² de benfeitorias executadas com 
recursos 100% do BID, totalizando 
R$ 1.007.340,54, beneficiando 14 
prédios do Município.  
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Colcha de retalhos em 
USF revolta moradores

Moradores do Bairro Interla-
gos, zona norte de Cascavel, es-
tão indignados com a qualidade 
da reforma da USF (Unidade de 
Saúde da Família) do bairro. “Es-
tão pegando um pedaço de cada 
lugar e enfiando ali. As janelas 
são uma diferente da outra, vão 
remendar o forro, as portas são 
usadas... Isso é uma pouca ver-
gonha. Em outros bairros estão 
construindo prédio novo e o nos-
so, aqui, estão fazendo assim... 
Os impostos que pagamos são 

os mesmos em todos os bair-
ros”, reclama a moradora Rosa-
ne Vaz Gomes, que mal conse-
guia esconder sua irritação. 

Para ela, sem contar a falta 
de respeito, por fechar o local por 
mais de dois meses e entregá-lo 
“remendado”.

Comerciantes da região, que 
pediram para não serem identifi-
cados, falam da revolta geral com 
o trabalho feito porque, inicial-
mente, esperavam que a unidade 
fosse ampliada, e, em vez disso, 
uma reforma desse tipo é conside-
rada uma ofensa. 

Uma das funcionárias do local 
contou que nem o piso antigo e 
danificado será trocado.

O projeto
De acordo com a Secretaria de 

Saúde, a reforma da USF está con-
templada no projeto de revitalização 

de 18 unidades do Município com 
verbas estaduais repassadas pelo 
APSUS (Programa de Qualificação 

da Atenção Primária à Saúde).  Para 
a obra da UFS do Interlagos, foram 
destinados cerca de R$ 60 mil para 

pintura, troca de vidros das janelas, 
troca de parte do forro e pequenos 

reparos.  Porém, já no início dos 
trabalhos, diversos problemas estru-

turais foram identificados, como a 
necessidade de troca total da fiação 

elétrica e do forro da unidade, 
assim como a reforma do muro, e 

ainda a troca de parte do telhado e 
construção de calçadas.  Para isso, a 
Secretaria de Saúde destinou outros 

R$ 60 mil de recursos municipais. 
Uma das queixas dos moradores 

são as janelas diferentes. Contudo, a 
administração informou que as jane-
las não serão trocadas, permanecen-

do uma de cada modelo, apenas os 
vidros quebrados serão substituídos.  

O piso também não será trocado, 
pois “está em boas condições”, e o 
forro deve ser todo trocado, assim 
como as portas.  A previsão de en-

trega da obra é 4 de julho. 

Na madrugada  
e na chuva

Já conformada por terem que madrugar na 
fila para conseguir ficha de consulta, a po-
pulação ficou revoltada quando descobriu 
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MALHAÇÃO
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jogo da seleção brasileira. 
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cionamento. Afonso chateado desabafa com 
Durval sobre a exposição de Luísa. Mirela 
observa Vini e Gabi dançando, incomodada. 
Gabi beija Vini ao fim da apresentação.
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das é atormentado pelo Satanás. Lázaro diz 
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dro pede perdão a Deus. Judas se suicida. 
Helena fica feliz ao rever Judas Tadeu.
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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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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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Daniel fica emocionado com 
história de Julia e Danilo 

Nesta terça-feira em “Espelho da vida”, Vicente se emociona com o encontro de Daniel e 
Margot. Grace encontra um objeto antigo e acredita que seja o novo portal. Américo enfrenta 

Pente Fino, e os dois acabam presos. Ana e Flávio prometem ajudar Vitor e Jadson. Pat 
decide viajar às escondidas para o Rio de Janeiro para conhecer Ricardo Júnior, e Michele 
se preocupa. Alain conta sobre a história de Julia e Danilo, e Daniel fica comovido. Graça 

ameaça Eugênio e exige que ele liberte Piedade. Hildegard repreende Lucas ao flagrá-lo com 
Brigite. Isabel constrange Alain na frente de Daniel e Letícia. Dora comemora que Teresa 

voltou a falar. Eugênio ameaça Albertina. Margot descobre que Daniel é seu neto.
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(?) de
cabelos:
alopecia
(Med.)

Nome,
em inglês

Orlando 
Drummond,

come-
diante

"Breaking
(?)", série

de TV
(EUA)

De (?):
subita-
mente

Animal de
carga do

povo
andino

Chama-
mento

informal

Reação
muito

animada a
uma piada

Como é
servida a
carne no
picadinho

Os diton-
gos pro-

nunciados
pela boca

Círculo
luminoso

que envol-
ve a Lua

A mais
urbana das

árvores
(BR)

Atua me-
lhorando o
rebanho
(Genét.)

Excessi-
vamente
apegado 

ao dinheiro

Que está
sem ação

(fem.)

"Caiu na
rede (?)
peixe"
(dito)

Anelar e
médio

Intransitivo
(abrev.)

1.004, em algarismos
romanos

Carne de porco
servida assada

Código do Canadá, no
endereço da internet

Congestão (?):
afeta a respiração

Natureza
do acaso

Arte de Ana
Botafogo

Paulo Lins: escreveu o
livro "Cidade de Deus"

Tabaco em pó
para ser inalado

Cauteloso
Prati-
cavam

natação

Órgão
eleitoral
(sigla)

Muito claro

(?) solar: é usada pa-
ra gerar eletricidade
sem provocar danos
ao meio ambiente

Lutécio
(símbolo)
Ousadia

excessiva

Formato
do rodo

Faça
preces

Luxúria
(p. ext.)
Matéria
aderente

(?) Nacional,
regime tributário

de microempreende-
dores (BR)

Fábrica de
tijolos

"Bel (?)",
romance

Prêmio do
pódio

olímpico

Esquema que inclui investigação
do subsolo, perfuração,
extração, transporte e
refino de combustível

Sucesso
de Nelson
Gonçalves

Área de atuação dos
grandes
chefs de
cozinha

3/ami — bad. 4/name. 6/olaria. 7/simples. 16/cadeia do petróleo.
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Você vai estar cheio de autoconfiança, talvez 
até demais, e isso poderia levá-lo a um conflito. 
Você precisa se movimentar, você se sente in-
quieto. Canalize suas energias em um esporte, 
que também regulará o seu apetite.

Você está mais inclinado a procurar aqueles que 
são parecidos com você, mas não seja intoleran-
te. Você sente a necessidade de fuga mental e 
de fugir da rotina para manter a forma.

Seu senso de humor o torna mais popular do 
que nunca e será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que você precisa para as reor-
ganizações que está fazendo

Você não é mais reconhecível. Você está confun-
dindo aqueles ao seu redor com seu comporta-
mento mais focado. Você estará m ais aberto aos 
outros do que o normal e isso vai levá-lo à fadiga 
emocional.  

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua 
vida no mês que vem. É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-estar interior se benefi-
ciará se você se concentrar mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida diária melhorará.

Você vai mudar de direção para ter um melhor 
equilíbrio em seus negócios financeiros. Sua 
visão é mais clara. Você sente que tem os re-
cursos para a realização de seus planos, que 
precisam ser racionalizados.

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de discus-
sões íntimas. Este é o momento para desenvolver 
seu relacionamento com cuidado. “Depois de fazer 
um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lem-
brar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

Você vai ter que pensar muito bem antes de se 
arriscar, tente passar algum tempo sozinho para 
ajudá-lo a resolver as coisas! Embora você possa 
estar tentando lutar contra isso, o seu ritmo atual 
está chegando ao limite. 

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

Você está confundindo aqueles ao seu redor com 
seu comportamento mais focado. Você estará 
mais aberto aos outros do que o normal e isso vai 
levá-lo à fadiga emocional. Tente encontrar algum 
tempo sozinho para se centrar em si mesmo.

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em 
sua vida no mês que vem. É um bom momento 
para fazer contatos! O seu bem-estar interior se 
beneficiará se você se concentrar mais no confor-
to de sua casa, assim a sua vida diária melhorará.

As relações em espiral em torno de você o deixa-
rão sem nenhum espaço para a expressão, mas 
mantenha a calma. Seu cérebro precisa de um 
descanso - não é nada para se preocupar, apenas 
evite agitação para voltar à forma.
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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 
05

Walace Ricardo Caires, 18 anos, 
ficou gravemente ferido na tarde de 
ontem ao atravessar a BR-277, no 
perímetro urbano de Cascavel. Ele 
atravessava a rodovia quando coli-
diu em uma carreta. O motorista da 
carreta contou que o rapaz cruzou 
a frente do veículo e, se freasse, 
atropelaria o ciclista, por isso inva-
diu a contramão e o ciclista bateu 
na lateral do caminhão.

De acordo com os socorristas 
do Siate, o ciclista teve ferimen-

Identificado aluno que
fez ameaças de ataque  

A Polícia Militar de Cascavel 
já sabe quem é e trabalha para 
encontrar um ex-aluno do Colégio 
Estadual Horácio Ribeiro dos Reis, 
no Jardim Nova Cidade, em Cas-
cavel, que teria ameaçado reali-
zar na escola ataque semelhante 
ao de Suzano (SP), que terminou 
com dez mortos. “O que chegou à 
PM foi um áudio em que uma ter-
ceira pessoa fala que ele estaria 
planejando o ataque e isso alar-

mou pais e alunos. Acreditamos 
que ele deve ter contado a essa 
pessoa sobre o plano”, conta o te-
nente Paulo Roberto da Silva, da 
Patrulha Escolar de Cascavel. 

Paulo diz que esse suspeito 
compar tilhou na sua página no 
Facebook um vídeo do ataque 
em Suzano e fotos dele usan-
do uma máscara semelhante à 
usada pelos autores do ataque 
em São Paulo. 

Aulas mantidas
As aulas no colégio estão mantidas. 
De acordo com o Núcleo Regional de 
Educação, todas as providências para 
garantir a segurança dos estudantes 
já foram tomadas. A Patrulha Escolar 
reforçou a vigilância no local. A 
direção do Colégio não quis se 
pronunciar sobre o assunto. 

Segurança nas escolas 
Por conta desse e de outros casos, 
Conseg (Conselho de Segurança 
Pública de Cascavel), Núcleo 
Regional de Educação e órgãos de 
segurança se reúnem amanhã (27) 
no auditório do NRE, às 16h, para 
propor alternativas de segurança de 
alunos e professores aos  
redores das escolas. 

tos graves na cabeça e foi enca-
minhado ao HU (Hospital Universi-
tário) de Cascavel. 

O motorista da carreta foi sub-
metido ao teste do etilômetro, que 
constou zerado.

PASSARELA
O acidente aconteceu cerca de 

50 metros da passarela e o Cor-
po de Bombeiros voltou a alertar 
para o uso seguro para a travessia 
das rodovias tanto para pedestres 
quanto para ciclistas. 

Ciclista bate em carreta
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AMISTOSO DA SELEÇÃO
16h45 Rep. Tcheca x Brasil

   PAULISTA
20h Red Bull x Santos
21h Palmeiras x Novorizontino

    AMISTOSOS
7h30 Japão x Bolívia
8h Cor. do Sul x Colômbia
12h Iraque x Jordânia
13h Nigéria x Egito
14h Senegal x Mali
16h Marrocos x Argentina
16h45 Argélia x Tunísia
16h45 Gibraltar x Estônia
20h55 EUA x Chile
21h30 Honduras x Equador
22h Peru x El Salvador

   ELIMINATÓRIAS EUROCOPA
14h Armênia x Finlândia
16h45 Suíça x Dinamarca
16h45 Irlanda x Geórgia
16h45 Romênia x Ilhas Faroé
16h45 Noruega x Suécia
16h45 Malta x Espanha
16h45 Itália x Liechtenstein
16h45 Bósnia x Grécia

JOGAM HOJE

PARANAENSE  TAÇA DIRCEU KRÜGER

GRUPO A
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 12 4 4 0 0 17 3 14
2º Londrina 8 4 2 2 0 6 4 2
3º Operário 7 4 2 1 1 5 5 0
4º Foz do Iguaçu 4 4 1 1 2 2 3 -1
5º Toledo 2 4 0 2 2 5 12 -7
6º Maringá 0 4 0 0 4 1 9 -8

GRUPO B
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Coritiba 7 4 2 1 1 7 2 5
2º Rio Branco 7 4 2 1 1 3 2 1
3º Paraná 6 4 2 0 2 7 5 2
4º Cascavel CR 6 4 2 0 2 3 5 -2
5º Cianorte 6 4 2 0 2 3 7 -4
6º FC Cascavel 3 4 1 0 3 3 5 -2

Athletico 2x1 Foz do Iguaçu
Operário 2x0 Maringá

Toledo 2x2 Londrina
Coritiba 1x1 Rio Branco
Cianorte 0x2 FC Cascavel
Paraná 4x1 Cascavel CR

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

4ª RODADA

5ª RODADA (ÚLTIMA)

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 20 10 6 2 2 22 7 15
2º Coritiba 17 10 4 5 1 16 6 10
3º Londrina 16 10 4 4 2 13 10 3
4º Operário 16 10 4 4 2 11 9 2
5º Paraná 15 10 4 3 3 14 8 6
6º  FC Cascavel 14 10 4 2 4 10 8 2
7º Cianorte 13 10 3 4 3 4 8 -4
8º Cascavel CR 12 10 4 0 6 8 14 -6
9º Rio Branco 12 10 3 3 4 9 12 -3
10º Toledo 12 10 2 6 2 11 14 -4
11º Maringá 9 10 2 3 5 7 14 -7
12º Foz do Iguaçu 5 10 1 2 7 2 16 -14

CLASSIFICAÇÃO GERAL

O Estádio Olímpico Regional
será palco de um jogo histórico
neste domingo (31). Pela primeira
vez, duas equipes da cidade se
enfrentarão no local em um duelo
pela 1ª Divisão do Paranaense de
Futebol. E mais do que isso, FC
Cascavel x Cascavel CR vai valer
uma vaga na Série D do Brasileiro
2020 para a Serpente Aurinegra e
pode valer essa mesma vaga para
a Serpente Tricolor.

Quinto colocado na classifica-
ção geral, o FC só depende de si
mesmo para chegar à quarta divi-
são nacional, ou seja: vencer. Já o
CR, para ficar com a vaga na Série
D, precisa vencer e torcer para que
o Cianorte não vença o Rio Branco
em Paranaguá.

O Cascavel CR, aliás, também
pode chegar à semifinal da Taça
Dirceu Krüger, enquanto o FC Cas-
cavel já não tem mais chances de

Jogo histórico no Olímpico
disputar o título nesta 2ª Taça. Para
avançar à semi, o time tricolor pre-
cisa vencer e torcer para que Cori-
tiba ou Rio Branco não vençam.

GARANTIDOS
A parte todas essas possibilida-

des, destaca-se o fato de as duas
equipes de Cascavel terem confirma-
do permanência na elite do futebol
paranaense após a rodada do fim
de semana – a vitória do FC e a der-
rota do Maringá, que não pode mais
ultrapassar o CR na classificação ge-
ral pelo número de vitórias.

Foz rebaixado
A rodada do fim de semana também

definiu o rebaixamento do Foz do
Iguaçu. Assim, resta uma vaga para a
Segunda Divisão do Estadual 2020. Ela

ficará com Maringá ou Rio Branco.
Vale lembrar que o Toledo é finalista

do campeonato e não poderá ser
rebaixado, independentemente da
pontuação na classificação geral.

Responsável pela maior goleada na rodada de abertura
da Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019, ao aplicar
7 a 2 no Palmas, no Ginásio da Neva, o Cascavel Futsal
já pensa no próximo compromisso, que será novamente
em casa e contra o time que venceu pelo menor placar no
fim de semana, o Umuarama, que aplicou 4 a 1 no
Matelândia. O rival, entretanto, é comandado pelo
técnico Nei Victor, que pela primeira vez voltará à
Neva, onde foi pentacampeão paranaense com o time
cascavelense, como adversário da Serpente. O duelo será
sexta-feira, às 19h30. Os demais resultados da 1ª
rodada foram: Marechal 5x1 Dois Vizinhos, Pato 6x0
Ampére, São José dos Pinhais 2x6 Campo Mourão, Foz
Cataratas 6x1 no Toledo e Marreco 6x3 São Lucas.

CASCAVEL FUTSAL
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

 A seleção brasileira enfrenta
amistosamente a República Tche-
ca nesta terça-feira, às 16h45 (de
Brasília), em Praga, com seis mu-
danças em relação ao time que
empatou com o Panamá por 1 a 1
no último sábado.

Para este jogo, o último antes
da divulgação da convocação para
a Copa América, o técnico Tite es-
calou um sistema defensivo total-
mente diferente em relação ao tes-
tado no fim de semana e promoveu
uma alteração no meio-campo.

Titular no sábado, o goleiro Eder-
son dará lugar a Alisson, principal
jogador da posição sob comando de
Tite. Na zaga, a nova dupla será for-
mada por Marquinhos e Thiago Sil-
va, companheiros de Paris Saint-
Germain, nos lugares de Miranda e
Éder Militão. Nas laterais, Fagner
e Alex Telles ficarão no banco, com
Danilo e Alex Sandro titulares. Por

Brasil mudado em Praga
último, o volante Allan será testa-
do no lugar de Arthur.

Dessa forma, a seleção brasilei-
ra entrará em campo com a seguin-
te escalação: Alisson; Danilo, Thia-

go Silva, Marquinhos e Alex Sandro;
Casemiro, Allan, Philippe Coutinho
e Lucas Paquetá; Richarlison e Ro-
berto Firmino. O volante Casemiro
será novamente o capitão do time.

Red Bull x Santos
Vitorioso por 2 a 0 no jogo de ida no
Pacaembu, sábado, o Santos visita o
Red Bull nesta noite para o jogo de
volta das quartas de final do
Campeonato Paulista, às 20h, no
Moisés Lucarelli, em Campinas. Com a
vitória na rodada de ida, o Santos pode
até perder por um gol de diferença
que garante vaga nas semifinais. Uma
vitória por dois gols do Red Bull
levará a decisão para os pênaltis.

Palmeiras e
Novorizontino
Após empate por 1 a 1 no jogo de
ida, sábado, Palmeiras e
Novorizontino voltam a se encontrar
nesta terça-feira para a partida de
volta das quartas de final do Paulistão
2019. O duelo está marcado para as
21h, no Pacaembu, e quem vencer
garantirá presença na semifinal. Já
uma nova igualdade levará a decisão
da vaga aos pênaltis.

CBF
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