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IPTU: prefeitura
recebe 67% da 
receita à vista
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Longa espera
Mais um dia de muita espera e reclamação. Na UPA 

Brasília, pacientes aguardaram mais de dez horas para 
serem atendidos. Sintomas de gripe, diarreia, e até 

acidentados ficaram horas na fila. l Pág.7
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com suspeita de H1N1
Mais uma criança morre em Cascavel com suspeita de H1N1, o segundo caso em uma 

semana. A vítima, de cinco anos, estava internada havia dois dias em um hospital 
particular. Material foi coletado para análise. Nesse fim de semana, diversos pacientes 

com sintomas de gripe eram medicados com Tamiflu nas UPAs. 

Segunda criança morre
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Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

‘‘No clima quente da maioria dos tropicais dias de nosso país, o 
mais relevante patrimônio líquido dos brasileiros é a cerveja. Afinal, 
estamos entre os maiores consumidores e produtores da bebida, um 
ícone de nosso paladar. Porém, a identidade do produto com a cultura 
nacional transcende em muito ao sabor e ao prazer proporcionados 
por seu consumo moderado. Há toda uma sinergia com a criatividade, 
a diversidade étnica e multiplicidade de nossos ritmos e crenças, bem 
como com o espírito de tolerância e fraternidade dos brasileiros. 

Somos um dos países com mais marcas e variedades de cervejas. 
E haja inovação, tanto nos atributos do produto, quanto nas embala-
gens e estratégias de marketing.

A publicidade soube captar muito bem todo esse espírito. Atesta 
o caráter agregador dessa bebida no Brasil, um estudo da Kantar. O 
trabalho indica que é longe de casa que ocorre a maior parte do con-
sumo: 64% do volume total. São milhões de pessoas se encontrando!

Outra peculiaridade é que boa parte das inovações surge nas 
pequenas produtoras e até mesmo nas artesanais. Exemplo disso 
é a cerveja “Puro Malte”, lançada em 2016 pela Proibida, também a 
primeira a explorar esse diferencial em suas embalagens e estratégias 
de marketing. É natural, compreensível e inevitável que boas ideias 
sejam encampadas por todos.  É interessante assistir à massificação 
de conceitos nascidos e desenvolvidos entre as pequenas, a partir de 
sua apropriação pelas grandes marcas brasileiras, posicionadas, aliás, 
entre as gigantes do mundo no setor.

Nenhum mal nisso, mas não podemos ignorar outro sentimento 
dos brasileiros, revelado em recente pesquisa da Mintel: nossos con-
sumidores de cerveja preferem cada vez mais qualidade à quantidade. 
As grandes marcas fabricam boas variedades e opções especiais, em 
paralelo às linhas convencionais, mas há muito sabor e excelência 
nos produtos dos pequenos fabricantes e dos artesanais, que, assim, 
atendem às tendências do mercado: 57% dos consumidores afirmam 
preferir beber pequenas quantidades de cerveja mais cara do que 
grandes quantidades de menor custo.

Ótimo, pois isso evidencia bom gosto e bom senso no consumo 
moderado de nosso grande patrimônio líquido. Consumidor assim 
merece qualidade! 

Reduza com moderação 
o seu patrimônio líquido

‘‘

Ministro da 
Secretaria 

de 
Governo, 

Santos 
Cruz, sobre 

ações 
do STF 

(Supremo 
Tribunal 
Federal) 

que tirou 
sites do ar. 

 “Sou a favor total das liberdades do cidadão e sou 
contra censura. A imprensa precisa ter responsabili-
dades, assim como qualquer cidadão. Não importa se 
é A, B ou C. Se tem algo incomodando, tem a Justiça 
para recorrer. O importante é manter os canais aber-
tos, canais livres para total liberdade de imprensa”. 
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Alvino Ribeiro é mestre cervejeiro da Cervejaria Proibida
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n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

Giro PolíticoGiro Político
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Desgaste do Executivo na Câmara
A liderança de Governo, por meio do vereador Rômulo 

Quintino, vem enfrentando dificuldades para dar sequência 
aos projetos do Executivo na Câmara de Cascavel. Ontem 
as críticas partiram do vereador Olavo Santos (PHS) sobre 

o projeto que busca alterar o perímetro dos bairros 
- com a criação de um novo bairro: Vista Linda. “Está 

difícil a missão da liderança de defender o Executivo”, 
disse Santos, que, assim como Jorge Bocasanta (Pros) 

e Fernando Hallberg (PPL), cobrava o mapa com a nova 
divisão. Primeiro Quintino disse que o desenho já havia 
sido apresentado à Comissão de Obras e que não julgou 

importante dividi-lo com os demais parlamentares; depois 
disse que havia apenas um esboço e que a versão final 
ficaria pronta após a aprovação do projeto. Resultado: 

houve pedido de vistas e o projeto foi adiado.

Só registrando
O prefeito Leonaldo Paranhos esteve ontem em 

Curitiba, onde passou pelo gabinete do secretário de 
Desenvolvimento Urbano, José Carlos Ortega, acompanhado 

do superintendente regional da Casa Civil, Gugu Bueno.

Em balanço preliminar, 
a Secretaria de Finanças 
aponta que 67% do IPTU 
(Imposto Predial Territorial 
Urbano) deste ano foi pago 
à vista. Logo após o ven-
cimento da parcela única 
(dias 10 e 12 de abril), a 
arrecadação do Município 
com o tributo chegou a R$ 
37,198 milhões. A meta 
é receber R$ 55 milhões 
neste ano - já descontando 
a inadimplência. “A arreca-
dação é satisfatória, muito 
boa”, avalia o secretário de 
Finanças, Renato Segalla.

O IPTU é um dos impor-
tantes meios de equilibrar 
o caixa da prefeitura, que 
enfrenta desde o início do 
ano o gasto elevado com o 
pagamento de salários dos 
servidores municipais. A 
expectativa é de que exista 
uma arrecadação superior 
neste quadrimestre, o que 
impacta na proporção da 
folha com relação à receita 
líquida. É que a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal esta-
belece que as prefeituras 
podem gastar com recursos 
humanos um limite máximo 
de 54% da receita corrente 
líquida, sendo 51,3% o 
limite prudencial. No último 
quadrimestre de 2018, o 
comprometimento com a 
folha estava em 51,99%.

Os contribuintes paga-
ram ainda outros dois 
impostos: a taxa de lixo e a 
taxa de proteção a desas-
tres. Com a expectativa de 
receber R$ 28 milhões para 
pagar a empresa que presta 
o serviço de coleta de lixo, a 
prefeitura recebeu até agora 
R$ 15,886 milhões - o que 

Politicagem
Os vereadores Sebastião 
Madril e Josué de Souza 
exemplificaram ontem, 
durante sessão, atividades 
mantidas nos próprios 
gabinetes que, segundo 
eles, denominam-se 
“politicagem”. Começou 
com o pedido do Executivo 
de transferir famílias em 
área irregular perto do 
EcoPark Oeste para uma 
área do Jardim Jaborá. 
Madril acusou Josué de 
estar fazendo politicagem, 
repassando área da 
prefeitura a invasores e 
sugeriu: “Coloque-as na sua 
fazenda perto do aeroporto. 
Não use a Câmara para fazer 
politicagem”. Josué rebateu: 
“Politicagem é homenagem 
a policiais aqui, na Câmara”.

Marielle vive!
Tal discussão sobrou até 
para Marielle Franco, 
ex-vereadora do Rio 
de Janeiro morta por 
milicianos. Josué criticou 
uma homenagem feita pelo 

Movimento dos Sem-Terra 
com a presença de Madril e 
Paulo Porto. Os manifestantes 
fizeram uma placa sugerindo o 
nome de uma rua a Marielle. 
Sob protestos da liderança 
de Governo, Porto entrou na 
discussão e defendeu o ato 
público: “Apenas participamos, 
mas a homenagem foi justa”, 
disse Porto. Por enquanto, não 
há pedido para pôr o nome de 
Marielle em alguma rua  
de Cascavel.

Rubis do assessor
Diante da repercussão que 
teve o caso da apreensão dos 
rubis no aeroporto de Foz 
com Marcus Cesar, o vereador 
Misael Júnior usou a tribuna 
para esclarecer que seu 
ex-assessor fez “um excelente 
trabalho” enquanto esteve 
no Legislativo. Disse também 
que segunda-feira passada, 
um dia antes do flagrante, ele 
pediu exoneração e que foi 
concedida. Misael disse ainda 
que não tem ligação com a 
empresa do ex-assessor e “não 
tem conhecimento da vida 
particular dos assessores”.

IPTU à vista
atinge os 67%

representa uma arrecada-
ção de 56,7%. Já de Taxa 
Proteção a Desastres foram 
recebidos R$ 2,4 milhões.

Embora sejam tributos 
importantes para reesta-
belecer as contas, Segalla 
garante que esses não são 
os únicos. Há um monito-
ramento para verificar os 
repasses do Estado e da 
União, além de outros tri-
butos municipais, como o 
ISS (Imposto Sobre Ser-
viços) - este, inclusive, 
há uma campanha para 
que empresários acertem 
contas em atraso com até 
90% de desconto de mul-
tas e juros, cujo prazo final 
para acertar as dívidas é 
3 de maio. “A arrecadação 
de todos os impostos será 
importante para verificar-
mos as receitas e espe-
rarmos o fechamento de 
abril”, afirma Segalla. 

Embora o Município 
tenha recebido o aler ta 
do Tribunal de Contas do 
Estado, não há restrições 
em relação ao trabalho. 
O TCE requereu apenas 
o plano implantado para 
reverter a situação. 

RENATO Segalla avalia como posi-
tiva a arrecadação até o momento



04  LOCAL HOJE NEWS, 23 DE ABRIL DE 2019

Em investigação
Em menos de uma semana, mais uma 
criança morreu com a suspeita de ser vítima 
de H1N1 no Município. Uma criança de cinco 
anos morreu na madrugada de ontem (22) 
após procurar atendimento no Hospital São 
Lucas, em Cascavel.
De acordo com informações repassadas pela 
assessoria do hospital, a criança estava inter-
nada desde o dia 20 e a causa da morte seria 
broncopneumonia, mas não está descartada 
a presença da H1N1. Exames foram solicita-
dos para a confirmação. O hospital não tinha 
a informação se a criança havia ou não sido 
vacinada contra a gripe. A Secretaria Munici-
pal de Saúde informou que iniciou processo 
de investigação do caso e que a criança apre-
sentou sintomas inespecíficos: tosse, febre, 
desconforto respiratório e vômito. Iniciou 
medicamento preconizado pelo Ministério 
da Saúde e realizou coleta de amostra para 
pesquisa de vírus respiratórios.  No dia 16 
deste mês uma criança de três anos morreu 
na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) 
Veneza também com suspeita da doença. 
Questionado se as duas crianças tomaram 
Tamiflu, o secretário de Saúde, Rubens 
Griep, disse que as informações são sigilosas 
e que constam apenas nos prontuários, que 
são de acesso restrito às famílias e à Justiça. 

Pacientes que procuraram aten-
dimento nas UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) de Cascavel 
durante o fim de semana com sin-
tomas de gripe foram medicados 
imediatamente com Tamiflu, indi-
cado para o tratamento da gripe 
em adultos e crianças. Cascavel 
investiga agora a segunda morte 
suspeita de H1N1.

O secretário de Saúde, Rubens 
Griep, afirma que a prescrição do 
Tamiflu sempre ocorreu para casos 
suspeitos e que está estabelecida 
na rotina das unidades, inclusive 
hospitais privados. “Todo paciente 
que tem a suspeita de síndrome 
da gripe aguda grave já inicia o 

Cascavel tem 2ª morte 
suspeita de H1N1

tratamento por Tamiflu, é o pro-
tocolo estabelecido quando tem 
essa suspeita já no início. Porém, 
a situação é muito complexa, pois 
existem inúmeras doenças cujos 
sintomas são parecidos com o 
da H1N1. Outra questão é que os 
pacientes com a doença podem 
iniciar com um quadro viral leve 
e podem avançar para um quadro 
mais complicado depois. Por isso 
a importância do monitoramento 
e acompanhamento do paciente”, 
afirma Rubens.

Conforme o secretário, devido à 
mudança de temperatura, a pres-
crição do Tamiflu aumenta nesta 
época do ano. 
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ª 26 de outubro de 1954
V 18 de abril de 2019

Luiz Alberto Meyer
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Um homem de lutas 
Embora fosse um líder nato da 

Feira do Pequeno Produtor de Cas-
cavel, quem via Luiz Alberto Meyer 
não conseguia imaginar a história 
que lhe trouxera até aqui. Era um 
homem de muitas lutas. 

Nasceu em Young, no Uru-
guai, em 1954. De família com 
ideal socialista, aos 18 anos foi 
a Montevidéu e entrou para a 
Força de Choque do Uruguai. Foi 
um Tupamaro (membro do grupo 
de guerrilheiros urbanos) e che-
gou a ser infiltrado na polícia. Foi 
descober to, preso e tor turado. 
Depois da prisão, veio ao Brasil e 
foi trabalhar na Usina Hidrelétrica 
de Itaipu, onde ficou por 12 anos. 
Saiu e viajou pela América do Sul 
vendendo de roupas, algodão até 
trigo. Ingressou no comércio de 

ouro em Alta Floresta (MT) até que 
finalmente vir para Cascavel, onde 
abriu um hotel e se casou com Ade-
nirse Fedato em 1994. Parece que 
então sua vida sossegaria.

Em 2000 se tornou membro da 
Feira do Pequeno Produtor, onde 
ficou famoso pelo sabor da cuca 
que oferecia e conquistou a sim-
patia de clientes e amigos. Foi por 
duas vezes presidente e reeleito 
há poucos dias como vice-presi-
dente para mais um mandato que 
se iniciaria no dia 1º de maio. 
“Ele foi um grande líder na feira. 
Sempre preocupado com todos e 
querendo trazer melhorias. Muitos 
clientes e colegas gostavam dele. 
Será sempre lembrado com cari-
nho”, afirma o atual presidente da 
Feira, Roque João Garlet. 

Paixão  
pelas letras

O hobby de Luiz Alberto 
Meyer era ler e escrever. 

“No tempo livre ele estava 
sempre lendo. Também 
amava escrever contos. 

Escrevia tanto em portu-
guês quanto em espanhol 

e publicava na página 
dele no facebook, adorava 
compartilhar com as pes-

soas”, conta o filho Antonio 
Augusto Fedato Meyer. 
Antonio diz que Luiz foi 

um bom pai e sempre zelou 
por sua educação. 

Como marido, foi um 
companheiro exemplar para 
Adenirse, com quem teve o 
filho Antonio. Luiz teve três 
filhos antes do casamento: 

Luis Alberto Meyer, que vive 
no Paraguai; Franco Sordi 
Meyer, que mora em Lon-

drina, e Marina Sordi Meyer, 
que vive atualmente  

em Florianópolis. 

Luiz Alberto Meyer faleceu no dia 18 de abril devido à falência de órgãos por 
conta de uma pancreatite aguda. Após uma semana de internamento, ele 
faleceu no Hospital Nossa Senhora da Salete. Luiz deixou dois irmãos e a 
mãe, Zulma Banegas, que mora no Uruguai; a esposa Adenirse, quatro filhos e 
quatro netos. O sepultamento no Cemitério Cristo Redentor reuniu a família e 
os amigos que lhe prestaram a última homenagem. “Meu pai era muito que-
rido pelas pessoas, sem dúvida, vai fazer muita falta”, lamenta o filho Antonio 
Augusto Fedato Meyer.
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Transferidos
A reportagem enviou solicitação de informações à Secretaria de Saúde por meio 

da Secretaria de Comunicação, mas não recebeu respostas.
Contudo, em outras ocasiões, a Secretaria de Saúde culpou a superlotação pelos 

pacientes que poderiam buscar atendimento nas UBS (Unidades Básicas de 
Saúde) e vão às UPAs. Contudo, ontem vários pacientes fizeram isso, mas foram 

orientados a buscar a UPA Brasília.
É o casso de Salvador da Rosa, que foi encaminhado para a UPA após ir à UBS do 
Brasmadeira com sintomas de gripe: “Eu estou aqui desde as 12h. Já havia bus-
cado atendimento outros dias da semana passada, mas a espera estava grande. 

Estou quase desistindo de ficar aqui”, disse, após cinco horas de espera.
Adilson de Oliveira sofreu um acidente doméstico e buscou consulta na UBS do 
Riviera: “Eu fiz a cirurgia no HU [Hospital Universitário] e eles me forneceram 

remédios apenas para sete dias, mas os remédios acabaram ontem [domingo] e 
eu não consegui pegá-los no posto [de saúde] e já fui informado que três remé-
dios eu terei de comprar. Vou gastar mais de R$ 100”, lamentou.  A reportagem 

do HojeNews foi informada de que havia apenas três médicos atendendo no 
pronto-atendimento e outros três médicos estariam atendendo na enfermagem.   

UPA Brasília: mais de
dez horas de espera

A superlotação das UPAs (Uni-
dades de Pronto-Atendimento) 
se agrava nas segundas-feiras e 
ontem não foi diferente. Apesar de 
pacientes e poder público já sabe-
rem disso, parece que nenhum 
esforço é feito para tentar sanar 
a situação. Na UPA Brasília, por 
exemplo, a espera ontem passou 
de dez horas.

Por volta das 17h, a reportagem 
do HojeNews esteve na unidade 
que funciona temporariamente no 
antigo Hospital Jacomo Lunardelli. 
E o que encontrou foram pacientes 
inconformados, alguns esperando 
por atendimento desde as 9h e 
sem previsão de ser atendidos. 

Esse era o caso da auxiliar 
de produção Taiane Magalhães: 
“Estou com diarreia e saí do meu 
trabalho para vir até aqui porque 
comecei a passar mal. A pré-con-
sulta foi realizada depois de uma 
hora e meia de espera”. 

Devido ao sur to de diarreia 
aguda registrada desde dezem-
bro, Taiane procurou ajuda devido 
aos sintomas parecidos: “Tentei 
explicar que já estava esperando 
há muito tempo e me orientaram 
a passar novamente pela pré-con-
sulta, mas teria que esperar mais 
para fazer algo que já fiz”, reclama. 

A cozinheira Sandra Padilha 
chegou às 11h com pressão alta 
(16 por 8) e o coração acelerado, 
além de dor nas costas. Seis horas 
depois, ainda aguardava atendi-
mento. “Isso é um descaso com a 
população. Se fosse para eu enfar-
tar, já teria enfartado”. 

Sandra conta que várias pes-
soas foram chamadas, mas 

ninguém entrava na sala para ser 
atendido: “Eles chamam as pes-
soas, mas não entra ninguém para 
consultar porque muitas pessoas 
desistiram de esperar e os atendi-
mentos ficam parados”. 

A zeladora Tais Borcato estava 
revoltada: “Estou aqui desde as 10h. 
Estou sentindo muitas dores nas 

costas. Fui conversar com as atenden-
tes três vezes para saber o que está 
acontecendo. Várias pessoas que 
chegaram depois de mim e já foram 
atendidas”. E questiona: “Não é muito 
tempo de espera para estarem pas-
sando tanta gente na minha frente? 
Eu posso não ser do grupo prioritário, 
mas eu também sinto dor”.

ESPERA por atendimento provocou muita reclamação 
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MALHAÇÃO 
Anjinha arma para se encontrar nova-

mente com Cléber. Raíssa se surpreende ao 
ver a mensagem sobre José Carlos e mostra 
para Thiago e Rita. Daniel conta para Jaque-
line por que saiu da casa dos pais. Anjinha 
descobre que um rapaz foi encontrado morto. 
Serginho troca mensagens com Guga. Lígia 
reclama de ter que voltar a trabalhar e pede a 
ajuda de Joaquim. Raíssa confirma que José 
Carlos é o rapaz que viu ser sequestrado e 
avisa ao grupo. Nanda revela que José Carlos 
foi encontrado morto.

VERÃO 90
Ticiano pede a Dandara para pensar na 

possibilidade de os dois ficarem juntos. Otoniel 
busca Diego na delegacia, e Janice ampara o 
filho. Larissa percebe que foi manipulada por 
Vanessa. Quinzão manda Horácio comprar uma 
joia para enviar a Lidiane. Larissa diz a Quinzi-
nho que ama outra pessoa. Ela procura Diego 
e afirma que o ama. Quinzinho viaja até Angra 
dos Reis atrás de Dandara. Lidiane recebe uma 
pulseira enviada pelo admirador secreto.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Padre Ramiro conta para Aranha onde 

Mirtes passou a noite. Gabriel nomeia novos 
guardiães. Valentina reclama de não estar pre-
sente na reunião dos guardiães. Júnior conta 
a Geandro que terminou com Luz. Luz segue 
Sóstenes até a pousada. Olavo dá dinheiro 
e uma passagem para São Paulo para Lour-
des Maria. Eurico avisa a Olavo que a água 
já pode voltar para a cidade. Judith se sur-
preende ao ver uma marca nas costas de 
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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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Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Laila foge de Youssef
Em “Órfãos da terra”, Laila desconfia de Jamil. Hussein confessa a Samira seu amor por 

Soraia. Aziz revela a Dalila que casará a filha com Youssef, e a jovem se desespera. Laila 
foge de Jamil. Abner ameaça acabar com a farsa de Sara. Samira incentiva Hussein a lutar 
por Soraia. Youssef atira Padre Zoran na estrada, e Almeidinha e Tomás o socorrem. Elias e 
Missade se desesperam com a falta de notícias de Laila. Laila foge de Youssef. Sara conta 

para Eva sobre Abner. Jamil pede uma nova chance a Laila.
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O bom humor vai estar em todos os lugares e você 
vai ser mais compreensivo com as pessoas que 
o rodeiam. Descanse um pouco, você não está 
segurando bem as coisas. Tenha cuidado com 
cãibras musculares e movimentos falsos.

Você vai ter alguns momentos muito bons hoje. 
Um elemento de felicidade está entrando em sua 
vida. Sua paz interior vai lhe dar mais autocon-
fiança e vitalidade em longo prazo. O restante será 
ainda melhor para você.

Você está cercado por diferenças relacionais, 
seja objetivo e não se envolva. Você está em 
forma, mas, mesmo assim, não dê tudo o que 
você tem hoje. Verifique sua agenda, e você 
verá o por que.

Este é o dia para descobrir coisas sobre você 
mesmo através de reações espontâneas. Você 
deve dormir mais, seu corpo e sua alma preci-
sam disso.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora 
de cuidar corretamente do seu relacionamento. 
Você precisa cuidar de si mesmo e compensar o 
período de negligência. Cuide da sua dieta para 
fazer alguns ajustes.

Um sentimento de melancolia e frustração está depri-
mindo você. Não se esqueça de que tudo funciona 
em seu próprio tempo. Você corre perigo de exagerar 
as coisas por fazer muitas perguntas. Você realmente 
precisa desacelerar para recuperar seu equilíbrio.

Faça um balanço das coisas. Você definitivamente 
se sente mais à vontade com você mesmo quando 
faz esse balanço! Você estará de volta em forma e 
sua energia irá permitir que termine o que precisa 
ser concluído e, em seguida, que relaxe.

Seu entusiasmo de hoje vai deixá-lo nervoso e um 
pouco delicado. As coisas vão ficar tensas e isso 
vai gastar suas energias - esteja em contato com 
a água para afastar o estresse.

Não se preocupe muito com as coisas que você não pode 
fazer nada a respeito - você está pronto para realmente 
viver, para aproveitar ao máximo a vida. Respire mais 
profundamente, isso vai lhe ajudar a encontrar a calma 
que você precisa para as mudanças que está fazendo.

Você ficará orgulhoso pela forma como vai se 
livrar de uma situação ruim, sem qualquer ajuda. 
Se você insistir em terminar tarefas sem muita 
importância, correrá o risco de se desgastar. Não 
exagere.

Os conflitos que estão acontecendo não vão atin-
gir você e você vai ser o único a suavizá-los. Muito 
bem! O contato humano será a melhor forma de 
acalmar sua mente.

O ambiente hoje estará um pouco austero, 
mas você vai fazer de tudo para melhor isso. 
Você está sobrecarregado. Você precisa per-
ceber isso e tomar providências para resolver 
o problema. 
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RPA
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Cargo de
Geraldo 

Alckmin em
SP (2017)

Influencia-
dores do

mundo cor-
porativo

Item
básico 

do diário
de bordo

Represen-
tação ar-
tística de
si próprio

É prevista
no Código

Penal

Duas
etapas do
Mundial
de Surfe 

Observa;
enxerga

Traba-
lhadores
ligados 
à FUP

"Quem
não deve
não (?)"

(dito)

O menor
período 
do dia, 

no verão

Tipo mais
grave de
hepatite

Hiato de
"teorema"
(Gram.)

Sulco
natural em
mármore

Monogra-
ma de

"Helena"

"Por (?)",
sucesso 
do Barão
Vermelho

Suspendi
restrição a

Castanha
de (?): o-
leaginosa
do cerrado

Pedir 
com insis-

tência;
implorar

Estilo
literário 
de Cruz 
e Sousa

O dia
decisivo
"Preços",
em IPC

Erguidas
Teófilo
Otoni,

município

Neutraliza
o ácido
Muito,

em inglês

Gorjeiam
Postura;
atitude

(fr.)

Kofi Annan,
diplomata

Tubo
cirúrgico

Lugar de
perdição
(?) Areia,

ator

Causa do
desgaste 

de namoros

Parte de
processos 
licitatórios

Errar, em inglês

Tendência estética
que não faz distinção

entre peças para
homens ou mulheres 

El. comp. de
"otorrino"
Grupo de
lambada

Ácido ribo-
nucleico

Agência da
ONU diri-
gida por
Tedros

Adhanom
(sigla)

Equiparar
Orlando
Rangel,
químico

Boneca do
cortejo do
maracatu

(PE)

A 7a letra
Identifi-

cam com
etiqueta

Bradou; berrou
Península (?),
localização de

Espanha e Portugal
3/arn — err — lot. 4/baru. 5/lesim. 6/allure — trinam. 7/calunga. 15/gurus de negócios.
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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 
04 
01 
03 
08

 Investigações continuam
As investigações seguem e novas fases não estão descartadas. Além das pri-

sões, mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Dois veículos, computa-
dores e celulares foram apreendidos. Os detidos podem responder pelos crimes 

de uso de documentos falsos, falsidade ideológica e golpes de estelionato. 
Os detidos cometeram os crimes com documentos falsos fornecidos por um 

funcionário da Prefeitura de Rancho Alegre D’Oeste que atuava na confecção de 
carteiras de identidade dentro do posto de atendimento do Instituto de Identifi-

cação daquele município. 
Além de criar documentos falsos, ele inseria dados falsos no sistema para 

contribuir com os criminosos. Pelo menos 160 carteiras de identidades falsas 
teriam sido emitidas pelo acusado, que foi preso ainda na segunda fase da 

investigação. Na primeira fase da operação, deflagrada em dezembro passado, 
foram cumpridos mandados de busca e apreensão de computadores, celulares 
e documentos na casa do servidor e no posto onde ele trabalhava, além de um 

escritório de contabilidade em Maringá. 
Na segunda fase, realizada no dia 2 deste mês, foram cumpridos mandados 

de prisão do servidor de Rancho Alegre D’Oeste e outras quatro pessoas em 
Maringá que estariam usando os documentos falsos para criar empresas de 

fachada e aplicar golpes contra o Seguro Desemprego e o INSS. 
A operação foi batizada de Vucetich em alusão ao argentino nascido na Croá-

cia Juan Vucetich, que desenvolveu e colocou pela primeira vez em prática um 
sistema eficaz de identificação de pessoas com o registro de impressões digitais. 

Polícia divulga nomes
usados por estelionatários 

Três pessoas foram presas na 
manhã de ontem em Cascavel e 
Toledo na terceira fase da Opera-
ção Vucetich, que investiga uma 
organização criminosa que fornecia 
carteiras de identidade falsas para 
foragidos da Justiça e também para 
viabilizar crimes de estelionato. 

Nessa fase, a Polícia Civil 
identificou os três acusados que 
utilizavam RGs falsos para criar 
empresas falsas e dar golpes 
em agências bancárias e tam-
bém na compra e na venda de 
veículos. O grupo agia no Paraná 
e em São Paulo. 

O delegado da Divisão de Com-
bate à Corrupção (DCCO), Roger-
son Salgado, pede para que víti-
mas de possíveis golpes aplicados 
pelos acusados procurem a polí-
cia: “Não temos ainda noção do 
número de golpes aplicados. As 
vítimas podem nos procurar aqui 
na Divisão de Combate à Corrup-
ção em Cascavel. Para isso, vamos 
divulgando os nomes falsos usa-
dos: Luiz Alberto Lembke, Alberto 
Luiz Joner, Luiz Alberto Rosengold, 
Sandro Marcos Bressani e Marcio 
Luiz Bressani”. 

O telefone da Divisão de Com-
bate à Corrupção em Cascavel é 
(45) 3224-1876.

A polícia divulgou o nome 
das empresas criadas com os 
documentos falsos: Distribuidor 

Anchieta LTDA; Agro Joner Agro-
pecuária Eirelli; Joner Transpor-
tes Rodoviários e Serviços LTDA; 

Mega Transpor tes e Par ticipa-
ções S/A e Gold Transpor tes e 
Terraplanagem Eirelli.

MANDADOS 
de prisão 
e busca e 
apreensão foram 
cumpridos 
em Toledo e 
Cascavel

 POLÍCIA CIVIL
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Junção de imprudências termina em morte
A imprudência dos motoristas mais uma vez marcou o feriado prolongado nas rodovias da 
região de Cascavel. “De todos os acidentes, 90% são causados por erro humano: ultrapas-
sagem indevida, excesso de velocidade ou alcoolemia. No acidente registrado na BR-369 
[sexta à noite], próximo a Cascavel, por exemplo, a causa determinante do acidente foi 

o uso de álcool por uma das condutoras. No outro carro, além da motorista que morreu, 
havia duas crianças e mais uma adulta e nenhum dos quatro usava cinto de segurança. 

Então foi uma junção de imprudências que terminou com uma morte”, explica o inspetor 
da PRF Antonio Gradin.  Valdirene Moraes Borto chegou a ser socorrida, mas morreu no 
Hospital Universitário. Já a condutora que outro veículo pode responder por homicídio 
qualificado e lesão corporal qualificada. Durante a Operação Semana Santa, a PRF regis-
trou na região essa morte, assim como no mesmo feriado de 2018.  O que houve neste 
ano foi o aumento de acidentes e de feridos. Em 2018 foram atendidas nove acidentes, 
enquanto neste ano foram 13. O número de feridos passou de 8 para 18. O número de 

flagrantes de velocidade por radar diminuiu, indo de 1.200 em 2018 para 800 neste ano. 

Nilceu Serzoski dos Santos 
senta hoje no banco dos réus do 
Fórum Estadual de Cascavel. Ele 
é acusado de matar a ex-compa-
nheira Andressa Benedita da Silva, 
18 anos, em agosto de 2017 em 
Santa Tereza do Oeste. 

Conforme a acusação, Nilceu 
não aceitava a separação e foi até a 
casa em que Andressa morava com 
os pais, chamou-a até o portão e a 
esfaqueou, fugindo em seguida. De 
acordo com o inquérito, ele amea-
çava Andressa por telefone desde a 
separação dos dois. 

Acusado de matar por não 
aceitar término vai a júri

Nilceu responde por homicídio 
qualificado, com a qualificadora 
de motivo torpe, já que agiu por 
egoísmo, não aceitando o término 
do relacionamento com Andressa 
nem o fato de que a vítima já 
estava com outra pessoa. 

Consta nos autos ainda que, 
antes de matar Andressa, o réu 
teria atentado contra a vida de 
Alif Vieira dos Santos, que man-
tinha um relacionamento com 
Andressa na época. 

O réu responde o processo 
em liberdade. 

Acidente na BR-163
Uma mulher de 38 anos e 
uma criança de 9 ficaram 
feridas em um acidente na 
manhã de ontem na BR-163 
no Contorno Oeste,  
em Cascavel. 
A batida entre os dois carros 
foi tão forte que o veículo 
em que as vítimas estavam 
capotou. As duas tiveram 
ferimentos moderados causa-
dos pelo cinto de segurança 
e foram encaminhadas à UPA 
(Unidade de Pronto-Atendi-
mento) Tancredo Neves. No 
outro carro ninguém se feriu. 

COM a força da batida, um dos carros capotou 

AÍLTON SANTOS 
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Em Erechim (RS), e na nova casa, 
o Cascavel Futsal novamente bus-
cará a superação. É que os comanda-
dos do técnico Cassiano Klein ainda 
não venceram na LNF 2019, além de 
nunca terem vencido na Coopavel. 
Na última sexta, a Serpente foi der-
rotada em casa pelo Pato por 2 a 0 
(foto), pela Liga, mas no dia seguinte 
foi a Dois Vizinhos e venceu o rival 
por 2 a 1, de virada, assumindo a 
liderança do Paranaense de forma 
invicta e isolada.

“Foram jogos desafiantes. Em 

Líder da Série Ouro do Para-
naense de Futsal com cinco vitó-
rias em cinco jogos, sendo a única 
equipe com 100% de aproveita-
mento no campeonato, o Cascavel 
Futsal está de casa nova. Desde 
ontem e pelos próximos três 
meses, aproximadamente, a Ser-
pente Tricolor treinará e mandará 
seus jogos no Ginásio da Coopa-
vel, único na cidade apto a receber 
jogos da Liga Nacional.

Tudo porque o Ginásio da Neva 
passará por reformas e o Ginásio 
Sérgio Mauro Festugatto, recém-re-
formado, está em desacordo com 
as normas da competição nacional 
relacionadas à área de escape no 
entorno da quadra, apesar de apto 
a receber jogos do Paranaense. 
Entretanto, a diretoria do time cas-
cavelense concluiu ser inviável a 
mudança de ginásio a cada com-
petição, pela logística de treinos e 
adaptação de quadra.

O primeiro compromisso do 
Cascavel Futsal na nova casa este 
ano será na próxima terça-feira 
(30), às 20h, contra o São Lucas, 
pelo encerramento da 6ª rodada 
da Série Ouro. Já pela Liga o pri-
meiro jogo será no dia 4 de maio 
(sábado), contra o Carlos Barbosa. 

Cascavel Futsal de casa nova
Antes dessas partidas, o Tricolor 
visitará o Atlântico neste sábado 
(27), em Erechim (RS), pela 3ª 
rodada da Liga.

No ano passado, a Serpente 
mandou dois jogos na Coopavel 
e acumulou duas derrotas: 4 a 
3 para o Minas, pela LNF, e 7 a 
5 para o São José dos Pinhais, 
pelo Paranaense.

Neva em reforma
A reforma no Ginásio da Neva 

deverá durar três meses e contem-
plar melhorias estruturais, com 

adequações no quesito acessibili-
dade, além de revisões nos siste-

mas elétrico, hidráulico e sanitário, 
pinturas (teto, paredes e piso), troca 

de portas e melhorias nas cabines 
de imprensa. Serão investidos mais 

de R$ 300 mil no local. 

Klein fala de “superação” no retorno à liderança da Ouro
Dois Vizinhos conseguimos reagir 
depois de sairmos atrás no pla-
car. Isso, depois de ter jogado no 
dia anterior, foi importante para 
demonstrar a garra e o comprome-
timento do grupo, que estava des-
gastando e conseguiu buscar ener-
gia e demonstrar muita entrega. O 
resultado mostra o poder mental 
da equipe, que saiu de um resul-
tado adverso contra Pato, o que 
nos machucou muito, para no 
dia seguinte vencer fora de casa. 
Sei que isso vai fazer bem para 

nossa equipe”, avaliou o treinador 
cascavelense.

O resultado foi importante por-
que fez o Cascavel Futsal chegar à 
liderança da Série Ouro de forma 
isolada ao término de uma rodada 
pela primeira vez desde o Esta-
dual de 2017. Mais precisamente, 
desde a 16ª rodada daquele cam-
peonato, no dia 12 de agosto. 
Este ano, a Serpente já liderou a 
classificação, mas sempre junto a 
outras equipes e sempre atrás nos 
critérios de desempate.
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1- Jose Adauto Pereira e Dirce Pereira dos Santos
2- Iran Domingos Viecelli e Miriam Abucarma
3- Sidnei Gomes da Silva e Joisse Regina Ferreira Lopes
4- Marlon Bitencourt e Bruna Samways Simonato
5- David Correa Lagner e Taiane Magalhães
6- José Domingos Pereira dos Santos e Maria Barbosa Calisto
7- Adriano Aparecido Faria e Edina Pereira dos Passos
8- Jose Augusto Francisco e Ediane de Jesus Leite Costa 

GALO
O Atlético-MG recebe o Nacio-
nal, do Uruguai, nesta terça-
-feira, interessado apenas 
em vencer o jogo que está 
marcado para as 21h30, no 
Mineirão, pela 5ª rodada do 
Grupo E da Libertadores. O 
Galo é o terceiro colocado 
com três pontos e o time uru-
guaio o vice-líder com nove. O 
líder é o Cerro Porteño, com 
12 pontos e já classificado 
às oitavas. Se quiser ficar 
com a última vaga da chave, 
o time mineiro precisará ven-
cer os dois jogos restantes 
e torcer para o Nacional não 
pontuar na última rodada, 
além de tirar a diferença no 
saldo de gols.

Terceiro colocado do Grupo 
H com quatro pontos em quatro 
jogos, fora da zona de classificação 
às oitavas de final, o Grêmio entra 
em campo nesta terça-feira em 
busca de um feito inédito na Liber-
tadores 2019: vencer o Libertad. O 
duelo, válido pela 5ª e penúltima 
rodada da fase de grupos, está 
marcado para as 19h15 (de Bra-
sília), no Estádio Defensores del 
Chaco, em Assunção (PAR).

O time paraguaio lidera a chave 
com 12 pontos, com 100% de 
aproveitamento - quatro vitórias em 
quatro jogos – e já está garantido 
na próxima fase. Além disso, tem 
o melhor ataque, com dez gols, 
e o ar tilheiro da competição: o 
argentino Adrián Martínez, que já 

balançou as redes seis vezes.
O vice-líder do grupo é o Univer-

sidad Católica, que tem dois pon-
tos a mais que o Grêmio e atuará 
amanhã pela 5ª rodada contra o 
lanterninha Rosário Central (um 
ponto). Ou seja, um triunfo hoje 
manterá o Tricolor Gaúcho vivo na 
disputa, independentemente do 
resultado da partida de amanhã, 
pois na última rodada o Imortal 
receberá o Universidad Católica.

Em bom momento pelo título 
estadual conquistado nos pênal-
tis diante do arquirrival Interna-
cional, o Grêmio não deve apos-
tar em mudanças na escalação, 
ainda que Luan esteja nova-
mente à disposição para iniciar 
entre os titulares.

Grêmio em outra decisão

Martín Silva; Iván Piris, 
Luis Cardozo, Paulo Da 
Silva e Ayrton Cougo; 
Antonio Bareiro, Ángel 
Cardozo Lucena, Ale-
xander Mejía e Rodrigo 
Rivero; Adrián Martí-
nez e Óscar Cardozo.  
Técnico: José Chamot

Paulo Víctor; Leonardo 
Gomes, Pedro Gero-
mel, Walter Kannemann 
e Bruno Cortez; Mai-
con, Matheus Henrique, 
Alisson e Jean Pyerre; 
Everton;  e André.  
T é c n i c o :  R e n a t o 
Gaúcho 

Libertad x Grêmio – 23/4, às 19h15
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Temos uma ampla rede credenciada
para melhor atender você e sua família!
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