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População é convocada
a limpar toda a cidade

PÁGINA

12 Menino de 12 anos é internado
na UPA em coma alcoólico

PÁGINA

15 COB reúne entidades para tratar
dos Jogos Escolares da Juventude

Devedores terão incentivo para quitar contas
 Pág. 3

 A semana será de limpeza em Cascavel. O mutirão Cidade Limpa, lançado ontem, convoca a
população a limpar o quintal e alertar para a necessidade de redobrar a atenção nos reservatórios
que podem servir como criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Após a confirmação de uma

morte por dengue e outra suspeita em investigação, Cascavel está sob estado de emergência em
saúde. De outro lado, a população cobra o mesmo empenho da prefeitura, a exemplo do Parque

de Máquinas (foto), onde o matagal denuncia o descaso.

AÍLTON SANTOS
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Opinião  “Sou um técnico. Minha missão
é cumprir o que foi escrito no

programa de governo de forma
serena, tranquila e eficiente, de

forma a gerar bem-estar ao
cidadão. Esse é o objetivo do
Estado, que existe para servir

ao cidadão”.

DIVULGAÇÃO

O novo ministro da Educação,
Abraham Weintraub,

anunciado ontem no lugar de
Ricardo Vélez, disse que fará

uma gestão técnica à frente da
pasta, mas que isso não significa

que trabalhará desconectado
das convicções do governo Jair
Bolsonaro (PSL), que tem “uma

ideologia clara”.
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Sol
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IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) Oeste do Paraná

A cidade é do cidadão, e para ele. É nela que mora, trabalha, diverte-se e,
literalmente, constrói sua vida. Nessa construção de vida, edifica casas, escritó-
rios, fábricas etc e tal.

E, por que, edifica em contradição com as leis urbanísticas de sua cidade,
considerando que, no Brasil, tais leis devem ser elaboradas pelo governo com a
participação popular, isso é: do cidadão?

Em resposta a esse - em princípio - paradoxo, é possível que: na aprovação
das leis urbanísticas, a participação do cidadão não tenha sido efetiva como
deveria ser; o cidadão não perceba a cidade como dele e entenda tais leis como
contrárias aos seus interesses, e causadoras de prejuízos pessoais; a linguagem
de tais leis não atinja, efetivamente, a necessária comunicação com o cidadão, de
forma que ele pactue, de fato, e perceba sua efetividade; o cidadão entenda o
escopo de leis urbanísticas como “deles”, e não “sua”; em alguns casos, pela
efetiva falta de fiscalização, o cidadão não veja do porque atender às leis urbanís-
ticas e, por isso, em falta de ética, transgrida as leis urbanísticas.

Através dessas hipóteses, e considerando que já houve inúmeras leis de
regularizações de imóveis em Cascavel, se não resolvermos a causa das
contravenções, teremos muitas outras edições desse modelo de lei. E é
isso que queremos? É essa a cidade que desejamos: a que é legislada por leis de
regularização de imóveis ilegais?

Então, poderemos: o processo não é de editar novas leis de regularização,
mas o da educação cidadã, onde organizações de classes, atores sociais,
governos, técnicos e políticos estejam irmanados na divulgação “da cidade
queremos” e do que estamos “dispostos a pagar” para tê-la.

Lembrarmos que, no século XXI, temos a tecnologia a nosso favor sendo,
nesse aspecto, Cascavel referencia nacional, através do GeoCascavel. Se
somos esse referencial e, também, capazes de multar um veículo automotivo
porque ultrapassou o sinal vermelho ou excedeu a velocidade permitida, não
somos capazes de fiscalizar uma obra ilegal que, diga-se de passagem, de início
a fim, demora mais que a ultrapassagem do sinal?

Novamente: qual a cidade que queremos? A que interesses a que
temos (legal e/ou ilegal) atende? Editaremos quantas mais leis de regulari-
zações de obras ilegais? Essa é a ponderação dos profissionais da Arqui-
tetura e Urbanismo do Núcleo do IAB - Oeste do PR/Cascavel que, em
colegiado, solicitam aos nobres vereadores dessa cidade que, antes da
aprovação de mais uma lei de regularização, promovam o amplo debate da
cidade de Cascavel com seus cidadãos.

 CARTA ABERTA DO IAB OESTE

Sol Sol Sol
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Reintegração

Exonerações I
Entre cinco exonerados no
Executivo municipal, está
Newton de Jesus Silva da
Fontoura, coordenador
municipal da Defesa Civil.
Ele pediu demissão devido à
sobrecarga das atividades.
Pediram também para deixar
os cargos: Karina da Silva
Carneiro Ramos, cargo
comissionado de assessor de
Planejamento na Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico; Mayra
Servilheire da Rosa,
assessora executivo do
gabinete; e, Gabriel Carlos
Madureira, diretor de
Departamento da Casa Civil.

Exonerações II
A única exoneração que
partiu do Executivo foi de
Maria Iolete de Moura
Nishimura, que exercia cargo
comissionado como
assessora de Planejamento
na Cohavel (Companhia
Habitacional de Cascavel).

Otário?
Além da imprensa, que sofre
com a falta de informações,
até aliados têm reclamado

Prefeitura quer
dar desconto a
inadimplentes

Trégua parlamentar
O presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), reuniu os

parlamentares para uma reunião a portas fechadas no
plenarinho antes de a sessão começar. O clima ficou pesado

após denúncias contra o vereador Roberto Parra (MDB)
sobre suposta devolução de salários dos assessores, ou
seja, o assunto não estava encerrado com a cassação de

Damasceno Júnior. Espínola pediu mais harmonia entre os
vereadores e comparou a Casa de Leis a uma grande família.

O objetivo é reduzir os tumultos e as acusações sem
provas, e deixar a Justiça investigar. Os panos quentes
visam ainda uma trégua entre Parra e Fernando Hallberg

(PPL), que levou o caso até o Gaeco.

Com um pouco mais de tempo, os moradores de
Jangadinha poderão permanecer na área rural apesar
da ordem de reintegração de posse. Ontem, o vereador
Rafael Brugnerotto ressaltou o papel fundamental da
Câmara em buscar ajuda da Casa Civil para que o
governo federal cumpra as obrigações. “A situação
está encaminhada”, disse o vereador.

da falta de respostas por
parte da administração
municipal. O vereador
Valdecir Alcântara (PSL)
usou a tribuna para
reclamar de ingerência por
parte dos nomeados. “As
secretarias fazem a gente de
otário [ingênuo,
inexperiente]”. O desabafo
ocorreu devido às
frequentes respostas aos
requerimentos: “Dizem
apenas que estão colocando
no cronograma de
atividades. Isso não
acontece e a população nos
cobra”. Disse mais: “Tem
horas que me sinto um
idiota. Estão brincando
com os vereadores”.

Chapéu alheio
A “bondade” da retirada da
taxa de expediente dos
boletos de lixo e IPTU foi
esclarecida pelo vereador
Sebastião Madril (PMB): a
ação não foi de espontânea
vontade, mas resultado de
uma ação intermediada pelo
Tribunal de Contas após
provocação do vereador
Fernando Hallberg. “Não
admito que façam cortesia
com o chapéu alheio”,
reclamou Madril.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

Tramita em regime de ur-
gência na Câmara de Verea-
dores o projeto encaminhado
pelo Executivo municipal para
implantação da Lei de Incen-
tivo à Regularização Fiscal do
ISS (Imposto Sobre Serviços)
em Cascavel. A medida ga-
rante descontos de até 90%
em juros e multas aos
inadimplentes, caso seja
aprovada pelo parlamento.

Terão direito às condições
especiais os contribuintes
prestadores e tomadores de
serviço, com desconto para
pagamentos de dívidas extra-
judiciais pendentes até 15 de
janeiro deste ano, além de
multas pecuniárias acessóri-
as já atribuídas não pagas e
vencidas até 31 de dezem-
bro do ano passado.

Os descontos serão dis-
ponibilizados da seguinte
maneira: créditos tributários
não pagos e vencidos até 15
de janeiro poderão ser pagos
em cota única, com descon-
to de 90% sobre juros e mul-
ta moratória; caso opte pelo
pagamento de entrada de
50% e mais três parcelas
iguais, o desconto será de
60% sobre juros e multas. A
parcela mínima terá que ser

de R$ 1 mil.
Em relação às multas

pecuniárias acessórias não
pagas e vencidas até 31 de
dezembro, a cota única será
de 50% de desconto em ju-
ros e multas, no caso do
pagamento parcelado com
entrada de 50% e três par-
celas iguais, o desconto será
de 30%. Quem não negociar
agora entrará na dívida ativa
e as cobranças serão cobra-
das na Justiça.

A reportagem questionou
a expectativa de valor a ser
recuperada com o projeto,
mas a informação é de que
ele ainda seria calculado.

Crise econômica
Em mensagem à Câmara, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) defendeu que
essa é uma oportunidade de os contribuintes em débito terem uma solução
favorável para quitação das dívidas. Ele destaca ainda “o cenário da forte
tração econômica no País, com reflexos negativos sobre os negócios em
geral”. Na prática, a condição especial para liquidar as dívidas significa à
prefeitura uma alternativa para aumentar a arrecadação de impostos. Para
convencer os vereadores a aprovarem a medida, o Executivo municipal
argumenta que já existe renúncia fiscal prevista neste ano de R$ 31,9 milhões.
O impacto de renúncia desse projeto seria de R$ 8 milhões.

SECRETÁRIO de Finanças,
Renato Segalla, encaminhou projeto
em regime de urgência
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ª 28 de novembro de 1933
V 2 de abril de 2019 

Giacomina Fantinel Dal Molin
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 Giacomina Fantinel Dal Molin 
faleceu no dia 2 de abril, aos 
85 anos, devido a uma parada 
cardíaca. Ela deixa oito filhos: 
Sérgio, Mariluce, César, Pau-
lina, Lucimar, Marinês, Celso e 
Gilmara. A mais velha, Rose, já 
havia falecido. Ficam também 
18 netos e 18 bisnetos, destes 
dois ainda a caminho. O sepul-
tamento no Cemitério Jardins 
reuniu família e amigos, que lhe 
prestaram a última homenagem. 

“Muito organizada, ela deixou para os filhos sua biografia escrita 
e também a frase que ela gostaria que estivesse em sua lápide: 
‘Tendo servido a sua própria geração conforme os desígnios de 
Deus, adormeceu’”, contou o filho Celso Dal Molin.  

Uma vida dedicada às pessoas 
Giacomina Fantinel Dal Molin 

nasceu em Caçador, Santa Cata-
rina, em 28 de novembro de 
1933. Professora desde 1950, 
lecionou em Itapejara D’Oeste, 
Pato Branco e Clevelândia. Com 
o marido Alcides, teve nove filhos. 
“Minha mãe era uma mulher 
muito for te, determinada, cora-
josa e amorosa. Depois da morte 
do meu pai, ela criou sozinha os 

nove filhos, a maioria ainda ado-
lescente. Além disso, lecionava 
e ainda ajudava todos que preci-
sassem de algum tipo de auxílio”, 
conta o filho Celso Dal Molin. 

Segundo ele, a mãe se dedicava 
com profundo amor ao magistério. 
Desde 1976, ela participava da 
Igreja do Evangelho Quadrangular, 
realizando vários trabalhos na orga-
nização da Igreja em Pato Branco.

A mudança na vida 
das pessoas 

Giacomina Fantinel Dal 
Molin chegou a Cascavel em 

novembro de 1980, já apo-
sentada, e comprometida com 
a ajuda ao próximo. Na Igreja 

do Evangelho Quadrangular, ini-
ciou seu trabalho e dedicação 

com a Igreja local. Foi nessa 
época que ela inicia seus 

estudos teológicos.
Três anos depois já lidera 

um ponto de pregação e con-
gregação no Bairro Floresta, 

vindo a fundar a Segunda 
Igreja do Evangelho Quadran-

gular em 1984. “Ela contribuiu 
com o desenvolvimento do 

Bairro Floresta em todas as 
suas áreas e principalmente 

na assistência social e no pro-
pósito de servir a Deus. Teve 

uma carreira profissional e 
ministerial marcada pela dedi-

cação e pelo compromisso, 
deixando por onde passou um 

legado de amor, obediência, 
determinação e principalmente 

de fé em Deus. Ela ajudou 
muitas pessoas. Um exem-

plo lindo é de um menino 
chamado Ronaldo, o qual ela 

incentivou a estudar e hoje 
ele é médico e atua na Pre-

feitura de Cascavel. Ela fez a 
diferença na vida dele”, conta, 

emocionado, o filho Celso.

GIOCOMINA e os nove filhos
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 Qualidade da água
A gerente da Sanepar, Rita Camana, voltou a garantir na coletiva 

que Sanepar tem mantido a qualidade e a potabilidade da água que 
chega à população. A companhia contratou um laboratório indepen-

dente para fazer as análises até a próxima semana.
Como pode ocorrer a contaminação da água após o tratamento 

devido a ligações clandestinas, presença de animais em áreas rurais, 
próximo a fontes e outros meios de abastecimento, a recomendação é 
para que a população mantenha uma rotina diferenciada de cuidados 
até que o Município supere o surto diarreico, que na última semana 
atingiu 600 casos desde janeiro, o que está acima da média ainda. 

Cidade Limpa: 
Mutirão foca Aedes 

Esta semana será de limpeza 
em Cascavel. Por meio do Água 
Boa - Cidade Limpa, a população 
está convocada a recolher todo tipo 
de lixo, inclusive volumosos. Mais 
do que isso: o objetivo é concentrar 
esforços e redobrar a atenção nos 
pequenos reservatórios e recipien-
tes de água que estão servindo 
de criadouros do mosquito Aedes 
aegypti, o transmissor de dengue, 
zika vírus, febre chikungunya e 
febre amarela urbana. O último 
LirAa mostrou que 43% das larvas 
estão concentradas em depósitos 
de lixo nos imóveis visitados.

Desde sexta-feira (5) Cascavel 
está sob estado de emergência 
em saúde, após confirmação da 
primeira morte por dengue (uma 
mulher de 80 anos) e da suspeita 
de outro óbito ocorrido no fim de 
semana de um idoso que estava 
no Hospital Universitário.

O Mutirão de Serviços marcado 

 Divisão do  
Mutirão por  

regiões
O Mutirão será dividido em três grandes 
áreas da cidade, contemplando quatro 

territórios em cada uma delas, seguindo 
os índices de casos de dengue que 

vem sendo registrado na cidade, mas a 
população já pode começar a limpeza 
do quintal. Cada dia uma região será 

percorrida para a limpeza.  
Confira o cronograma:

l Quinta-feira, dia 11 - área 1:  
l Bairros: Alto Alegre, Parque Verde, 
Recanto Tropical, Coqueiral, Lotea-
mento FAG, Santa Cruz, Esmeralda, San-
tos Dumont, Guarujá, XIV de Novembro 
e Centro (Rua São Luiz - Maranhão).

l Sexta-feira, dia 12 - área 2:  
l Bairros: Brasmadeira, Interlagos, 
Cataratas, Morumbi, Periolo, Floresta, 
Brasília, Canadá, Country e Cancelli.

l Sábado, dia 13 - área 3:  
l Bairros: Maria Luiza, Neva, Parque 
São Paulo, Santa Felicidade, Universi-
tário, Cascavel Velho, Região do Lago, 
Pacaembu e São Cristovão. 

para quinta, sexta e sábado será 
desenvolvido em todo o Município.

O Decreto 14.743, de 3 de 
abril de 2019, publicado sábado 
(6) no Diário Oficial, assegura ao 
Município a entrada forçada e com 
a presença de chaveiro e de força 
policial em imóveis historicamente 
fechados e de difícil acesso para 
a vistoria de agentes de ende-
mias, colocando em risco a saúde 
pública, além de fazer cumprir mul-
tas previstas em lei.

“A ideia é que possamos 
mobilizar todos os cidadãos e 
eliminar focos do mosquito que 
ameaça a saúde da população. 
Ainda não estamos em epidemia, 
mas precisamos nos unir para e 
evitar chegarmos nesse ponto. O 
mutirão também serve de aler ta 
para todo cidadão”, frisou o pre-
feito Leonaldo Paranhos ontem, 
durante coletiva à imprensa na 
qual anunciou o mutirão.

Como funcionará
Na quinta-feira (11), a partir das 
8h, as equipes com suporte de uma 
megaestrutura formada por cami-
nhões, retroescavadeiras, vans, 
micro-ônibus, tratores, caçambas e 
demais equipamentos necessários 
para roçadas, coletas pneus, de 
recicláveis, volumosos e mais resí-
duos sairão rumos à área 1, onde 
os trabalhos iniciarão às 8h30, 
seguindo até as 17h, passando por 
todas as ruas e casas recolhendo 
os materiais (sacos com o lixo sepa-
rado e demais recipientes) deixa-
dos em frente às moradias.
No segundo dia, a concentração 
será no Ecopark Morumbi, de onde 
as equipes sairão rumo aos tra-
balhos na área 2; no terceiro dia, 
a concentração será no Calçadão 
do Bairro Cascavel Velho, para o 
mutirão de serviços na área 3.

Cascavel tem 

1.062 casos 
notificados de 
dengue, com 146 
casos confirmados
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ÓRFÃOS DA TERRA
Padre Zoran ajuda Missade e Elias a encon-

trar a loja de Miguel e Rania. Valéria se enfurece 
quando Bruno se recusa a deixar Laila sozinha 
no hospital. Norberto marca um encontro com 
Valéria, sem que Teresa perceba. Jamil sofre 
ao constatar que Laila não irá a seu encontro. 
Sara inventa uma desculpa para Bóris para fazer 
aulas de dança do ventre. Ali se interessa por 
Sara/Maria. Missade confronta Jamil, que jura 
não saber do paradeiro de Laila. Laila desperta, 
e Bruno se encanta pela moça. Aziz surpreende 
Hussein ao telefone com Jamil. O médico anun-
cia a Laila que ela está grávida.

VERÃO 90
Ticiano avisa a Dandara que Jerônimo corre 

o risco de ser demitido da PopTV. Quinzinho e 
Gisela conversam sobre Mercedes. Kika descobre 
que Lidiane é a coreógrafa do show e conta para 
Manu. Manu se disfarça para entrar no camarim de 
João e flagrar Lidiane. João e Manu se beijam no 
camarim. Vanessa tira cópia do diário de Larissa, 
que possui anotações sobre Diego. Lidiane não 
resiste aos encantos de Patrick e os dois passam 
a noite juntos. Manu e João se amam. Patrick e 
João pulam as janelas dos quartos de Lidiane e 
Manu e acabam se encontrando. Madá abre sua 
loja esotérica perto do Baião de Dois e comenta 
com Dirce que não gosta de Raimundo. Vanessa 
entrega para Diego as anotações de Larissa sobre 
ele e tenta convencê-lo a se afastar da amiga. 
Larissa termina seu relacionamento com Quinzi-
nho. Manu procura Jerônimo.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Olavo expulsa Luz e Geandro de sua casa, 

e confronta Sampaio sobre Gabriel. Valentina 
explica seu plano a Feliciano e garante que deseja 
proteger a Irmandade. Laura revela a Olavo que 
Valentina atentou contra sua vida. Olavo pede que 
Laura adie sua vingança contra Gabriel e Luz. 
Rivalda propõe um pacto a Nicolau. Afrodite con-
firma sua gravidez. Marcos Paulo constata que 
suas fórmulas sumiram. Judith recebe Valentina e 
Louise no casarão. Luz e Sóstenes alertam Murilo 
sobre os atentados contra Gabriel. Olavo comenta 
com Neide que conhece Firmina do passado. 
Laura inventa para Luz que está preocupada com 
a saúde de Gabriel. Guilherme exige que Mirtes 
destrua o blog do Tarja Preta. Neide questiona a 
história de Firmina e Olavo.

TERESA
Mariano diz a Luisa que não duvida que 

N  o  velas
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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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Solange teme ser  
demitida do Sapiência

Em “Malhação”, Rosália e Maria Alice 
planejam arrecadar o dinheiro necessário 

para Pérola ir ao encontro de Márcio. Solange 
teme ser demitida do Sapiência. Rian liga para 

Paulo e anuncia o valor do resgate de Marli. 
Getúlio descobre que os sequestradores são 

Rian e Lorrane. Heitor volta de viagem, e aconselha os netos sobre Anderson. Lorrane 
percebe que Marli está grávida. Getúlio e Alex decidem ir até o provável cativeiro. Ber-
nardo procura Marcelo para tentar um acordo entre o Sapiência e o Colégio Percurso. 

Getúlio consegue escapar, mas Rian e Lorrane capturam Alex.
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

Cascavel, 06 de abril de 2019

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

01- ROGÉRIO LUÍS MÜNCHEN E NELLY GRACIELA PEREZ

Teresa ame Arthur, mas para ela sempre foi e 
será muito mais importante o dinheiro, e como 
Arthur já não o tem, e Fernando sim, ela fará de 
tudo para conquistá-lo. Luisa, fora de si, diz que 
não acredita em nenhuma palavra de Mariano, 
pois se existe alguém que sempre se portou 
como uma verdadeira irmã para ela, essa foi 
Teresa. Teresa segue pressionando Fernando 
para que ele termine seu compromisso com 
Luisa, ela contas que Mariano os viu juntos e 
já ameaçou que contar tudo a Arthur. Fernando 
pede a Teresa que não continue desprezando 
seu carinho e sugere que fiquem juntos.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Luísa abre o pacote que está no açougue 

e descobre que é um pedido de casamento de 
Afonso. A Chapa Contente faz seu primeiro discurso 

para o grêmio. Otto dá uma bronca em Roger na 
frente do Sérgio sobre os preços do Motoney. Luísa, 
chateada, conta a Durval o que houve no açou-
gue. Mirela e Luca dão continuidade à radionovela. 
Marcelo segue Débora e pergunta o que ela está 
escondendo no carro. As crianças veem um homem 
de capa preta e pulam em cima dele para descobrir 
quem é. Nadine vê Marcelo e Débora conversando 
e provoca a ex dele. As crianças descobrem que 
Lindomar é o homem embaixo da capa preta.

JESUS 
Tomé não acredita que o Filho de Deus está 

vivo. Maria decide falar com Petronius. Pilatos 
ameaça tirar o centurião do posto. Caifás tem um 
pesadelo com Judite. Petronius mata Barrabás.
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Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do 
presente constrói a sua confiança. Aproveite ao 
máximo a paz e a tranquilidade do dia para dar 
atenção ao que pode estar faltando em sua dieta.

Você terá a chance de demonstrar suas habilidades 
como mediador quando houver um conflito entre aque-
les que o rodeiam. Você está em excelente forma e se 
sente um pouco elétrico porque suprimiu algumas de 
suas necessidades. Dê a si mesmo um tempo privado.

Há previsão de amizades positivas florescentes 
no futuro. Em compensação, seu cérebro eferves-
cente está exigindo momentos de relaxamento. 
Dê-se os meios para fazê-lo e tudo ficará melhor!

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

Você tem um talento para se insinuar e seu 
charme vai abrir todas as portas! Se você fizer um 
esforço consistente para moderar sua impaciência, 
você será um vencedor. O seu otimismo crescente 
está lhe dando mais energia.

Você será capaz de empreender uma viagem que 
está adiando há muito tempo. Esta viagem será 
bem sucedida. A qualidade do seu descanso deixa 
muito a desejar. Sua tensão nervosa está impe-
dindo que você consiga um verdadeiro descanso.

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

Você vai encontrar algumas soluções para alguns 
problemas do cotidiano e isso vai tornar a vida 
muito mais simples. Você poderia fazer um trei-
namento de resistência para conseguir ter mais 
equilíbrio. Leve as coisas um passo de cada vez.

Ao prestar mais atenção nas coisas essenciais, 
você será presenteado com oportunidades inco-
muns e positivas. Você precisa encontrar um 
equilíbrio entre trabalho e descanso, entre pen-
samento e relaxamento.

O tempo que vai passando o leva a dar uma 
olhada em sua vida. Você pode recomeçar! Fique 
calmo, você estará envolvido em um sentimento 
de paz e bem-estar. Você estará muito tranquilo.

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 doces, 
eles não são a recompensa ideal.

Seu estado de humor atrai novas oportunidades 
e este é o momento de fazer novos contatos. 
Você estará mais sensível ao frio. Por isso, 
não se exponha muito. Você precisa fazer 
mais exercício.
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de física

de alguém

Wi-(?),
serviço

oferecido
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Rezar; 
fazer 
prece

Cada uma
das duas
divisões 

do cérebro

Espada
curta dos
povos bár-

baros
Suspen-

são condi-
cional da 

pena (Dir.)

Gran (?),
famosa
avenida
de Madri

Consoan-
te nasal

de
"campo"

Antenor 
Nascentes,

filólogo
carioca

Para qual
lugar 
(pop.)

(?) Supply,
duo aus-
traliano

Letra-
símbolo
do real
(Fin.)

Combate
o trabalho

infantil
(sigla)

A pessoa
que certi-
fica por
escrito

Alternati-
va ao

fogão de
cozinha

Agência da
ONU sedi-

ada em
Genebra

"(?) Cara",
sucesso
de Maria
Bethânia 

"Nosso Lar" e "A
Caminho da Luz"
Prática esportiva

do alpinista

Auxilia o profissio-
nal que cuida do
áudio em shows 

Interjeição de raiva

O furacão
de catego-
ria 5, por
seu poder
de des-
truição

Estrutura 
aerodi-

nâmica de
motos

Azaleia
(Bot.)

Recipi-
ente de
sorvete

(pl.)

Coletivo 
de "alhos"

e de
"cebolas"

De (?): lo-
go (pop.)
Tonelada,
em inglês

Ingênuas
Indício 

de cobra, 
na areia

"(?) sangue!", pedido
de hemocentros

"Desejo ardente", 
em "erógeno" 

De + as

Livres de
impostos

Peças que
substitu-

em partes
do corpo

2/fi. 3/air — oit — ton. 6/adonde. 10/rododendro.
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ao peito
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cos da

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

01 
04 
01 
03 
06

Menino de 12 anos é levado 
à UPA em coma alcoólico 
Um menino de 12 anos de 

idade deu entrada na UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) 
Brasília na noite de domingo (7) 
apresentando quadro de coma 
alcoólico. Diante da situação, a 
assistente social da UPA acionou 
o Conselho Tutelar Oeste para 
acompanhar a ocorrência.

Os pais disseram que o filho 
estava em uma festa em um con-
domínio no Bairro Parque Verde 
e não sabiam que haveria bebida 
alcoólica no local. 

Eles foram orientados pelo Con-
selho Tutelar a registrar boletim de 
ocorrência para responsabilização 
dos promotores da festa pelo forne-
cimento de bebida alcoólica a meno-
res. Os donos da festa também serão 
notificados pelo Conselho Tutelar. 

De acordo com a conselheira 
Andrelina Batisti, os pais serão 

Corpo fica mais de 2 horas na BR-277
O corpo de Enio Rosa da Silva, 59 anos, que morreu atropelado por uma carreta 

no início da tarde de ontem, permaneceu por mais de duas horas na BR-277 até 
finamente ser recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal). Uma viatura do Corpo de 
Bombeiros ficou no local auxiliando na preservação da cena e no desvio do trânsito. 

De acordo com o IML, a viatura que recolhe os corpos estava em Quedas do 
Iguaçu, onde fora buscar outro corpo. O IML tem duas viaturas que fazem o mesmo 

trabalho, mas uma delas está em manutenção há mais de uma semana. 

advertidos e acompanhados pelo 
Conselho, já que a criança foi sozi-
nha a um local sem que averiguas-
sem a segurança oferecida.

O menino permanece na UPA, 
que não repassou informações 
sobre seu estado de saúde. 

A Polícia Civil não localizou regis-
tro da ocorrência relativo ao caso. 

PC busca autor de
homicídio após

briga de trânsito
A Delegacia de Homicídios de 

Cascavel ainda busca pelo autor dos 
disparos que mataram Luiz Gustavo 
da Silva, 25 anos, domingo (7), em 
Cascavel. O crime teria acontecido 

após uma briga de trânsito entre Luiz 
e Juliano Gigliolli. Após o desenten-
dimento, Luiz teria voltado ao local 

com uma pistola 9 milímetros e 
atirado contra Juliano e um grupo de 
amigos. Em meio à confusão, Luiz foi 
atingido por disparos de uma pistola 
calibre 380 e morreu no local. Juliano 

também foi alvejado e segue inter-
nado no HU (Hospital Universitário).

A polícia ouviu várias testemunhas, 
mas não identificou o autor. A dele-
gada Raísa Vargas Scariot afirma que 
existe a possibilidade de que o autor 

tenha agido em legítima defesa de ter-
ceiros, para defender o amigo, e pede 
para que ele se apresente. Quem tiver 
informações também pode repassar 

pelos telefones 197 e 190.
A Polícia Civil aguarda a recupe-

ração de Juliano para que ele possa 
prestar depoimento. 

Preso suspeito 
de execução 
Foi preso na manhã de ontem 
em Cascavel Anderson Cardoso 
França, 21 anos, apontado pela 
Polícia Civil como autor da exe-
cução de Luciano Abreu Navarro, 
morto a tiros dentro do carro que 
dirigia no Bairro Interlagos dia 27 
de março.  A prisão preventiva 
de Anderson havia sido expedida 
durante as investigações. Ander-
son foi encaminhado para a 15ª 
SDP e está à disposição da Justiça. 
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 Com a participação de cerca
de 350 integrantes da “melhor
idade”, teve início nessa segun-
da-feira a 1ª edição dos Jogos da
Terceira Idade de Cascavel.

A programação começou com
uma caminhada na Avenida Tancre-

Jogos da Terceira Idade
do Neves, pela manhã, enquanto à
tarde os participantes se reuniram
na Asservel para disputar partidas
de cacheta, dominó e truco.

Nesta terça-feira haverá concur-
so de dança, a partir das 14h, tam-
bém na Associação dos Servidores

PLACAR DE ONTEM
PAULISTA

Santos* ?x? Corinthians*
* Na final

   LIBERTADORES
19h15 Athletico x Tolima
19h15 Olimpia x Godoy Cruz
19h15 Internacional x Palestino
21h30 Peñarol x LDU
21h30 San Lorenzo x Melgar

       LIGA DOS CAMPEÕES
16h Liverpool x Porto
16h Tottenham x Man. City

    FRANCÊS
14h Nimes x Rennes

           COPA DO BRASIL
19h15 Bahia x CRB
19h15 Fluminense x Luverdense

JOGAM HOJE

O xadrez cascavelense esteve
representado pela técnica Dáfynni
Safraider e pelos enxadristas
Ágatha Franck Bittencourt Moreira
e Kléber Lucas Ribeiro de Oliveira
no Festival Paranaense da
Juventude, realizado no fim de
semana em São José dos Pinhais.
Ágatha voltou para casa com o
troféu de campeã paranaense na
categoria sub-14 do Xadrez Blitz e
ainda foi 7ª colocada na categoria
sub-14 do Xadrez Pensado. Já
Kléber foi 5º lugar no Xadrez Blitz
e 10º no Xadrez Pensado, ambos
na categoria sub-16.

 FCC NA SÉRIE D
Sem entrar em campo no fim de
semana, o FC Cascavel teve a
garantia da confirmação da vaga
na Série D do Brasileiro em 2020.
É que o único que ameaçava a
classificação era o Rio Branco,
caso vencesse a Taça Dirceu
Krüger. O time de Paranaguá,
entretanto, foi derrotado pelo
Athletico na semifinal, por 3 a 0,
domingo, e se despediu do
Estadual. Já o Furacão avançou à
decisão da 2ª Taça, na qual
enfrentará o Coritiba, que na
outra semi venceu o Londrina por
2 a 1. A decisão, em jogo único,
será amanhã, às 21h30, na
Arena da Baixada.

 Depois da escolha de Cascavel pelo
COB (Comitê Olímpico do Brasil), na
última semana, para ser uma das

cidades sedes dos Jogos Escolares da
Juventude, a primeira reunião oficial

entre os gestores do esporte
cascavelense ocorreu ontem, na

Prefeitura, e reuniu também entidades
que estarão diretamente ligadas na

realização da competição, que será de
2 a 6 de setembro e reunirá cerca de

1,5 mil atletas das regiões Sul e Sudeste
do País, além de Goiás e Mato Grosso

do Sul, do Centro-Oeste.
“Nessa reunião foi dado o primeiro

passo para a criação do Comitê
Gestor Local, além de apresentar o

Caderno de Encargos aos demais
interessados no assunto, como Polícia

Públicos Municipais de Cascavel.
Amanhã e quinta-feira as disputas
serão pela bocha, na sede campes-
tre do Clube Comercial, e de canas-
tra, na Asservel, a partir das 13h30
em ambos os dias.

Na sexta-feira, último dia dos
Jogos da Terceira Idade, as ativida-
des serão no auditório da Prefeitu-
ra, com teste de conhecimento
(13h30), palavras cruzadas
(14h30) e premiação às equipes
vencedoras, às 16h.Militar e Guarda Municipal. No

próximo dia 24 os representantes do
COB estarão novamente em Cascavel
para assinar contrato com os hotéis”,

explica o diretor da Fundação
Municipal de Esporte e Cultura de

Cascavel, Daniel Scalco.
A comitiva do COB, formada pelo

gerente de esporte estudantil,
André Mattos, e o supervisor de

esporte estudantil, Arthur Corrêa,
ficará em Cascavel por pelo menos

três dias no fim deste mês.
Para o dia 25 está marcada uma

reunião com a comissão gestora local
dos Jogos Escolares da Juventude e

para o dia 26 uma visita mais
criteriosa aos espaços esportivos que

servirão de locais de competição.

 Reunião oficial para os
Escolares da Juventude

ARQUIVO ATLETAS
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Carlos Eduardo Borges e Emeline Vianna Barbosa
2- Jaime de Souza Pinto Júnior e Priscila Alves Hildebrande
3- Francisco dos Santos Alves e Izabel Cristina Americano
4- Fábio Leal Cardoso e Patricia Valéria da Silva
5- Jhonatan de Ramos e Thalia Raiane Melo de Macedo
6- Márcio José de Matos e Naiely Alves da Silva
7- Alexandre Fabiano Benvindo e Marlova Ribeiro
8- Willian Silva de Lima e Elizamara Breciani Vedovato
9- Érico Henrique Alves Frutuoso e Mariane Signori Esteves
10- Everson de Oliveira Molina e Kathelin Vanessa dos Santos
11- Jurandir Nunes e Thalia da Silva Lisboa
12- Rafael Fabricio Casado e Juliana Kloczko

 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.

 Líder do Grupo G da Libertado-
res com 100% de aproveitamento
na Arena da Baixada, o Athletico
recebe o Tolima nesta terça-feira em
busca de fechar a trinca como man-
dante diante dos três adversários
da chave. O jogo, válido pela 4ª ro-
dada, está marcado para as 19h15.

Será também a despedida em
casa da fase de grupos. Depois,
nas duas últimas rodadas, o Fura-
cão atuará como visitante, contra
o Jorge Wilstermann, na Bolívia, no
dia 24, e o Boca Juniors, na Argen-
tina, no dia 9 de maio.

O Athletico lidera o Grupo G com
seis pontos, dois a mais que o
Boca, que irá a campo amanhã pela
4ª rodada, em casa, contra o lan-
terninha Wilstermann, que tem dois

Furacão na Libertadores

Precisando de apenas uma vitória para garantir a
classificação nas oitavas de final, o Internacional recebe o
Palestino nesta terça-feira, às 19h15, no Beira-Rio, visando
manter a sua invencibilidade no Grupo A da Copa
Libertadores. Para isso, conta com Paolo Guerrero (foto),
que voltou a atuar após mais de 250 dias suspenso e abriu
o placar na semifinal do Gauchão contra o Caxias, na
vitória por 2 a 0. Além da classificação na Libertadores,
um triunfo esta noite também irá embalar o Colorado para a
decisão do Estadual, que volta a ter um Grenal após quatro
anos. O jogo de ida da final será domingo, no Beira-Rio,
enquanto a volta será no dia 17, na Arena.

INTERNACIONAL

pontos. O Tolima também tem qua-
tro pontos, mas é o terceiro pelos
critérios de desempate.

Para este reencontro com o Toli-
ma, que foi o adversário do Furacão
na estreia e venceu por 1 a 0, na
Colômbia, o técnico Tiago Nunes

pode repetir a mesma formação da
vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juni-
ors, ou optar pela entrada de Tomás
Andrade no meio de campo no lu-
gar de Lucho Gonzáles, e assim re-
petir o time da vitória por 4 a 0 so-
bre o Jorge Wilstermann.

Champions
A bola volta a rolar pela Liga
dos Campeões nesta semana.
Após quase um mês dos
últimos jogos das oitavas, os
times classificados voltam a
campo pelas quartas de final do
torneio. Nesta terça-feira, o
Liverpool recebe o Porto,
enquanto Tottenham e
Manchester City fazem duelo
inglês pela competição
europeia, ambos às 16h.
Amanhã, será a vez de
Manchester United x Barcelona
e Ajax x Juventus.
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