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Ecopark reduz ritmo;
Itaipu diz que não
cortou o convênio 

AÍLTON SANTOS

As máquinas que antes funcionavam a todo vapor sumiram dos canteiros de 
obra do Ecopark Oeste. O problema seria com o convênio com a Itaipu, que banca 
a obra de R$ 13 milhões. A ordem foi reduzir o ritmo por falta de pagamento. A 
prefeitura já estuda alternativas para manter o investimento que consta como 

contrapartida no pacote contratado com o BID. Já a Itaipu garante que a obra não 
entrou no corte dos convênios anunciado ontem. 



SolSol

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 07 09 15 23 25 30
concurso: 0141

05 12 21 51 54 58 73

05 20 24 27 36 44

concurso: 1926

02  RADAR HOJE NEWS, 24 DE ABRIL DE 2019

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br
FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br

www.jhoje.com.br

(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

‘‘ A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, 
é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Koch (bacté-
ria) que afeta com mais frequência os pulmões (tuberculose 
pulmonar), mas pode infectar outros órgãos e sistemas, como 
gânglios, ossos, meninges e rins (tuberculose extrapulmonar).

A queda na imunidade, que ocorre mais facilmente em 
pessoas desnutridas, crianças, pessoas com HIV ou idosos, 
pode tornar a bactéria ativa no organismo. Os pacientes 
com tuberculose apresentam comprometimento do estado 
geral, febre baixa vespertina, sudorese (suor) noturno, falta 
de apetite e emagrecimento. Quando a doença atinge os 
pulmões, o indivíduo pode apresentar dor no tórax e tosse 
inicialmente seca; e quando com secreção pode ser acompa-
nhada de escarros com sangue.

A bactéria pode se espalhar pelo ar quando pessoas infecta-
das tossem, falam, cospem ou espirram. No entanto, quando o 
órgão afetado não é o pulmão ou a laringe, não há transmissão. 
A doença tem cura e o tratamento é de no mínimo seis meses.

A forma mais eficaz de prevenir a tuberculose é por meio da 
vacina BCG, que é oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde). As pessoas que apresentarem os sintomas des-
critos devem procurar uma unidade de saúde, submeter-se aos 
exames e, caso seja confirmada a doença, iniciar o tratamento.

Previna-se da tuberculose mantendo os ambientes ven-
tilados e com entrada de luz solar, além de evitar o contato 
prolongado com pessoas com tuberculose.

É necessário o esclarecimento à comunidade quanto aos 
aspectos importantes da doença, sua transmissão, prevenção e 
tratamento. O desconhecimento leva à discriminação do doente, 
no âmbito familiar e profissional. 

Previna-se da tuberculose

‘‘

Em entrevista à  
Rádio Eldorado, o líder 
do PSL no Senado, 
o senador Major 
Olímpio, critica a 
articulação do governo 
para aprovar a reforma 
da Previdência no 
Congresso, elogia a 
atuação da oposição 
e reclama que os par-
tidos não têm rece-
bido subsídios para 
defender a agenda 
econômica.  

“Não adianta ir lá e fazer revólver com o dedo 
como o Bolsonaro. Já era. Não é mais campanha. 

Agora é realidade. Não adianta ficar nesse debate 
inútil de esquerda e direita, se Dilma [Rousseff] 

tem que ser caçada ou o Lula morrer na cadeia... 
O momento é outro. Agora são 308 [votos] que 

precisam ser conquistados”.
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Gilson Fernandes da Silva é enfermeiro, mestre em Biociências 
e Saúde, docente universitário - gilson_enfermeiro@hotmail.com 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Repúdio ao aumento da água
Os vereadores cascavelenses assinaram ontem moção de 
repúdio contra a Agepar (Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná) sobre 
o aumento de 12% na tarifa da água e do esgoto. Os 

parlamentares querem que o governador Ratinho Júnior (PSD) 
reveja e impeça o reajuste. O movimento vem ganhando força 

de vereadores de todo o Estado. Olavo Santos, membro da 
Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste, pretende 

mobilizar as cidades vizinhas para formar uma ação coletiva - 
também foram convidados Celso Dal Molin e Rômulo Quintino, 
ambos apurando os serviços e os custos de operação da água.

Leis inúteis
Servidores e vereadores que integram a Comissão Especial 

para Revisão da Legislação Municipal se reúnem hoje. 
Será o primeiro encontro do ano para dar sequência ao 
trabalho iniciado ano passado para fazer um pente-fino 
na legislação. No foco estão as Adins (Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade) e as leis de 1950/1960.

 “Nem papel era jogado no 
chão”, diz prefeitura

Sobre a dúvida em relação à eficácia do sistema, o Município 
demonstra satisfação. O sistema tem por objetivo “aumentar a 
sensação de segurança” e em 120 dias “não houve vandalismo, 

pichação e nem mesmo papel era jogado no chão”, com isso, 
conclui a prefeitura que “o objetivo do projeto foi atingido”.

Apesar de ser um trâmite público, sobre cópias do projeto a 
prefeitura argumentou que se trata de propriedade da Funde-
tec e que está em fase de registro de patente, disponibilizado 
somente após o processo ser finalizado. Um novo pedido de 

informações foi repassado ao presidente da Fundetec, Alcione 
Gomes, para que as cópias do projeto sejam fornecidas. 

Caixa-preta
Diante de supostas 
contaminações, Fernando 
Hallberg cobrou que 
seja aberta a caixa-preta 
da Sanepar. “Não há 
justificativa para esse 
aumento. Sanepar é uma 
caixa-preta”. Olavo Santos 
criará um grupo para 
debater os contratos na 
região e pediu o apoio 
do prefeito Leonaldo 
Paranhos: “Que ele fique do 
lado da população e auxilie 
devido à boa relação com 
o governo”. Pela Câmara já 
há uma mobilização para a 
criação da CPI da Sanepar.

Ameaças
O presidente da Câmara, 
Alécio Espínola, disse 
em plenário que 
recebeu ligações em 
tons ameaçadores 
sobre a hipótese de 
municipalização da água. 
Não deu nomes, mas 
declarou que tal trabalho 
tem deixado muita gente 
descontente com o 
levantamento que ele está 
fazendo sobre cidades 
que adotaram o sistema 
próprio de água e que pode 

ser implantado em Cascavel. 
“Uma pessoa nervosa me ligou 
[...] Também disseram para 
que eu esquecesse o assunto, 
pois em 2024 o contrato com 
a Sanepar seria renovado”, 
revelou Alécio.

Esgoto
Inconformado com as 
respostas, o vereador 
Jaime Vasatta falou no 
plenário sobre os constantes 
vazamentos de esgoto na 
subestação próxima ao Lago 
Municipal. A Sanepar alegou 
que houve rompimento de 
cano na Rua Treze de Maio 
- ao lado da subestação -, 
que, segundo a Companhia, 
está desativada. “Dá para 
acreditar?”, questiona o 
vereador.

Em Brasília
Pelas redes sociais, eleitores 
criticaram a viagem do 
vereador Josué de Souza a 
Brasília. O parlamentar faltou 
à sessão ontem e ficará até 
sexta-feira na Marcha dos 
Vereadores - evento que reúne 
parlamentares de todo o País. 
No caso da Capital Federal, o 
parlamentar tem direito a um 
reembolso de R$ 695 por dia.

Prefeitura desiste de
licitação de R$ 8 mi
Antes mesmo de o 

TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) apresentar 
um parecer final, a Prefei-
tura de Cascavel decidiu 
revogar o processo licita-
tório com valor de R$ 8,6 
milhões para contratar 
empresa para alugar e 
manter em funcionamento 
de novos totens de segu-
rança na cidade. 

O TCE já havia reque-
rido a suspensão do 
trâmite após receber 
documentos do vereador 
Fernando Hallberg. 

Desenvolvidos dentro 
da Fundetec (Fundação 
para o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico de 
Cascavel), os totens com 
dispositivos de segurança 
estão instalados no Bairro 
Interlagos e no Calçadão 
da Avenida Brasil. Embora 
a tecnologia tenha sido 
desenvolvida dentro da 
Fundetec, o Município pre-
tendia contratar alguém de 
fora para comprá-los.

O processo estava divi-
dido em lotes diferentes: 
um contemplava 240 equi-
pamentos com valor unitá-
rio de R$ 4.723,78 e outro 
com 2.880 itens de outro 
modelo, a um custo de R$ 
2.624,66 cada. O contrato 

é de dois anos - a um valor 
mensal de R$ 362 mil - 
para que as terceirizadas 
fizessem o serviço. Cada 
equipamento contém uma 
câmera de 360 graus, 
botão do pânico e sirene.

Desde que entrou em 
funcionamento, cerca 
de dois anos, não se 
tem conhecimento de 
um morador que tenha o 
sistema nem registro de 
apreensões ou flagrantes. 

Hallberg havia ques-
tionado a parceria entre 
o Município e a Fundetec 
e os detalhes do projeto. 
Em março, a prefeitura 
alegou que há previsão 
estatutária para parceria 
com a Fundetec e que 
o projeto atende a uma 
demanda do plano de 
governo do prefeito Leo-
naldo Paranhos - Cidade 
Inteligente e Segura. O 
gasto na estrutura foi de 
R$ 7,8 mil. Empresas par-
ceiras e uma incubada da 
Fundetec auxiliaram com 
equipamentos. “Se fosse 
desenvolver ou adquirir os 
equipamentos e os soft-
wares o custo estimado 
seria de R$ 45 mil”, jus-
tificou a prefeitura.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Mutirão encerra trabalhos na Região I 

Defesa espera pedido
de absolvição pelo MP 

Devido à falta de testemunhas, 
o empresário e ex-secretário 
de Desenvolvimento Econômico 
Luciano Fabian e o ex-vereador João 
Paulo de Lima deixaram ontem a 
4ª Vara Criminal de Cascavel sem 
prestar depoimentos sobre denún-
cia de crime de corrupção ativa e 
passiva. Uma nova audiência será 
marcada para agosto, quando será 
ouvido um policial militar convo-
cado pela defesa de João Paulo - o 
servidor público está em trabalho 
em Foz e não pôde comparecer.

Fabian deixou o Fórum sem falar 
com os jornalistas e João Paulo 
reforçou sua inocência: “Estamos 
desenrolando esse embaraço. Vou 

provar minha inocência”.
Já se passaram quatro anos da 

denúncia que tem como base um 
vídeo gravado em 2013 que mostra 
um suposto pagamento de propina 
de Fabian para Lima. Na gravação 
há a entrega de certa quantia e 
um pedido de apoio ao governo do 
ex-prefeito Edgar Bueno (PDT). João 
Paulo alega que o dinheiro que apa-
rece na gravação é pagamento de 
um empréstimo.

O processo está na fase de ins-
trução. Foram ouvidas seis testemu-
nhas de defesa e apenas uma de 
acusação. Após solicitação de novas 
diligências, o processo entra na fase 
final e depois é dada a sentença. 

“Temos total convicção da inocên-
cia de João Paulo e até esperamos 
um pedido de absolvição por parte 
do MP [Ministério Público]. Não há 
provas que sustentem a acusação”, 
afirma o advogado Julio Morbach.

João Paulo teve participação em 
dois momentos polêmicos naquela 
legislatura: na absolvição de Paulo 
Bebber (PR) na CPI (Comissão Par-
lamentar de Inquérito) sobre o rece-
bimento de propina para autorizar o 
Conjunto Rivieira e no relatório final 
da CPI das Pedras, que apurava o 
desvio de pedras da BR-163. 

SE
CO

M

A terça-feira (23) foi de muito traba-
lho para as equipes do Mutirão Água Boa 
- Cidade Limpa, que já iniciaram as atividades 
na Região III pelo Bairro Pioneiros Catarinen-
ses e Vila Dione e, somadas ao processo de 
finalização da Região I, foram coletados 92 
cargas de resíduos e duas cargas de pneus 
totalizando aproximadamente 800 toneladas 
de lixo e entulhos e mais 350 pneus.

Dois pontos de transição, onde os entu-
lhos eram depositados temporariamente, já 
foram finalizados: Rua Tito Muffato esquina 
com Rua Caiçaras, no Santa Cruz (fundos 
do CEU das Artes ao lado do Estádio Olím-
pico), e o ponto de transição do Alto Ale-
gre, na Rua Cuiabá esquina com Marcelino 
Meneguzzi (Antigo Campo do Palmeiras). 
Nesses dois pontos não será mais permitida 

o descarte de qualquer tipo de material.
Nos territórios ainda não finalizados, 

os pontos de transição permanecem com 
autorização para receber os resíduos que 
devem preferencialmente ser de materiais 
que podem acumular água e servir de cria-
douro para o mosquito da dengue. 

No total, foram recolhidas até agora 15 
mil toneladas no mutirão. 
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Ritmo lento
A obra vinha em ritmo acelerado. Ontem, já não havia mais máquinas no local. 
O serviço começou em dezembro e não parou sequer no recesso entre Natal e 

Ano-Novo. Desde a semana passada houve redução das equipes. 
Para evitar a paralisação de vez das obras, a administração municipal utilizará verbas 
em caixa (equivalentes aos 10% do convênio) para pagar à empresa pelo serviço exe-

cutado.  Diante da decisão, terá de buscar acordo com a Itaipu para garantir as verbas. 
Como se trata de uma obra prevista no PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) 

a prefeitura terá que executar a obra a todo custo se quiser evitar multas do BID.  Como 
a situação financeira do Município não é das melhores, terá de reavaliar obras incluídas 
com as “sobras” do BID. Em nota encaminhada pela Secretaria de Comunicação, a pre-
feitura informa que “a situação deve ser regularizada nos próximos dias e os trabalhos 

serão retomados em sua capacidade normal”.  
Com a redução das frentes de trabalho, os motoristas terão de conviver por mais 

tempo com a interdição parcial da Avenida Brasil, desde janeiro, e com o fluxo 
interrompido na Rua Públio Pimentel. 

Corte da Itaipu ameaça
obra do EcoPark Oeste

FRENTES de trabalho tiveram que ser reduzidas; 
prefeitura pagará serviços executados até o momento

Um corte orçamentário da Itaipu 
Binacional afeta diretamente as 
obras do EcoPark Oeste, no Bairro 
Santa Cruz, em Cascavel. A obra foi 
licitada no valor de 13.285.014,80 
- 90% pagos com recursos repas-
sados pela geradora de energia 
elétrica e apenas 10% provenien-
tes da prefeitura, o que possibili-
tou o Município empregar parte do 
empréstimo do BID (Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento) 
em outras obras, como a pavimen-
tação vias paralelas à Tancredo 
Neves e a BR-277 - as licitações 
foram abertas essa semana.

Mesmo diante da decisão de 
cortes de obras consideradas “sem 
aderência à Itaipu”, a prefeitura pre-
tende fazer de tudo para evitar a 
paralisação das obras. Porém, teve 
de reduzir o ritmo de trabalho. 

O prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) esteve reunido com a diretoria 
da Itaipu semana passada, quando 
foi informado sobre a situação. 

Os pagamentos para a empresa 
estavam previstos para serem reali-
zados nos próximos dias. “Em razão 

R$ 42 milhões 
rescindidos
O que os prefeitos de toda a região 
mais temiam aconteceu: pouco 
menos de dois meses no cargo, o 
diretor-geral brasileiro de Itaipu, 
general Joaquim Silva e Luna, 
cortou drasticamente os gastos 
em convênios considerados “sem 
aderência à missão de Itaipu”. A 
rescisão soma mais de  
R$ 42 milhões. 
A medida é analisada como uma 
benfeitoria da atual administração 
em reavaliar os repasses da Itaipu 
nas cidades do oeste do Paraná.
Silva e Luna determinou a reava-
liação de diversos convênios. Os 
que foram considerados fora dos 
rigorosos padrões estabelecidos 
pela nova diretoria foram cancela-
dos. Entre os cortes está o EcoPark 
Oeste, em Cascavel, e que a prefei-
tura buscará sensibilizar o general 
sobre a importância da obra. 

da troca de diretoria da Itaipu, todos 
os convênios estão sendo avaliados 
em diversos municípios. Em reunião 
com a empresa e também com a 
Itaipu na semana passada, houve 
consenso sobre a necessidade da 
diminuição no fluxo de trabalho, até 
que as planilhas sejam avaliadas, 
para que não haja mais prejuízos 
com a falta de pagamentos para a 
empresa”, afirma Paranhos.



08 LOCAL HOJE NEWS, 24 DE ABRIL DE 2019

Dog Fest
Para maio, a Feira do Teatro terá a primeira edição da Dog Fest, que contará com 
a participação de sete ONGs/Protetores independentes que levarão animaizinhos 
para adoção consciente. A intenção é arrecadar ração que será destinada a ONGs 

que cuidam de animais recolhidos das ruas ou em situação de maus-tratos.  

Espaço APAExonado

Das arábias. Assim promete ser 
o jantar-baile comemorativo aos 48 
anos da Apae de Cascavel nesta sex-
ta-feira (26), no salão social do Tuiuti 
Esporte Clube, graças à tradicional 
parceria com o Rotary Club Cascavel 
União e a colaboração imprescindível 
da classe empresarial local.

Esse é considerado um dos princi-
pais eventos do calendário anual da 
instituição e uma fonte importante 
para captação de recursos, por conta 
do apoio da sociedade e de muitos 
empresários, engajados em ver uma 

Apae ainda melhor. Várias autorida-
des já confirmaram presenças, como 
o senador Flávio Arns e o prefeito de 
Cascavel, Leonaldo Paranhos.

O presidente da Apae de Casca-
vel, Evilasio Schmitz, vai aproveitar 
a oportunidade para agradecer os 
patrocinadores e prestar algumas 
homenagens. Logo depois, será ser-
vido o jantar inspirado na culinária 
árabe. “A Apae de Cascavel é movida 
todos os dias por um amor incondi-
cional e entrega ao próximo. O fruto 
dessa dedicação é a evolução dos 
alunos acompanhada literalmente 
passo a passo. Obrigado Casca-
vel, por manter acesa a chama de 
esperança das famílias, ajudando a 
Apae a garantir melhores condições 
de atendimento e proporcionando a 
ampliação dos serviços prestados, 
agora tendo pela frente o desafio 
de construir um moderno centro de 
referência em saúde”, destacou o 
presidente da Apae, que aproveitará 
o momento para anunciar que sua 
missão na presidência da Apae está 
perto de se encerrar, por conta da 
proximidade do fim do mandato da 
atual gestão.  

Apae comemora 48 anos
com noite árabe no Tuiuti 

O Jantar de Aniversário da Apae costuma atrair um bom público no Tuiuti Esporte Clube: noite árabe na edição 2019

Feira do Teatro vai sortear cesta 
Os 58 artesãos e seis food trucks que participam da Feira do Teatro de Casca-
vel montaram uma cesta de café da manhã bem recheada com frutas, pães, 
geleias, bolachas, chá, bolo, toalha de chá, xícara e arranjo de flor para sor-

tear entre os consumidores. São produtos comercializados na feira todos dos 
domingos e que vão presentear os frequentadores da feira. 

Quem for à feira - no estacionamento do Teatro Municipal de Cascavel - já 
a partir deste domingo (28) e fizer compras acima de R$ 10 preencherá um 
cupom e estará concorrendo ao presente. O sorteio será realizado no dia 5 

de maio e o nome do ganhador será postado na página da Feira do Teatro no 
Facebook. A cesta será entregue no dia 12, Dia das Mães.

Aula de Origami
Neste domingo a Feira do Teatro 
estará oferecendo aula de Origami 
com a professora Eliete, que é 
feirante e se dispôs a ensinar como 
fazer alguns modelos de pássaros, 
sapos e flores, entre outros, com essa 
arte japonesa. Todos estão convida-
dos a participar e aprender um pouco 
mais sobre a cultura do Japão. As 
atividades começam às 9h na tenda 
central da Feira do Teatro, totalmente 
gratuito. Os materiais a serem usados 
na aula também serão disponibiliza-
dos pela professora.
Origami é uma técnica japonesa, que 
remonta séculos de história, criando 
formas a partir da dobra de papel 
sem cortes e nem colas.
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Parabéns!
Cacilde Vaz de Oliveira, 

Dirceu Rech, Udo Haac, José 
Matusita, Maria de Souza 
Soares, Rodrigo Maman, 
Sandra Menon, Marines 

Blaco Nogueira Silva, Vilmar 
Rodrigues, Paulo Roberto 
da Rosa Pasquali, Ederaldo 

Castilho e Paulo Arcari.

Admita: na sua casa tem uma 
sacola com um monte de 

sacolinhas dentro.

Causa animal
Você que gosta de ajudar na causa animal ou apenas quer um dia 
diferente, olha que legal: sábado tem Mínimo no lago: A música 
pelo bem. Será das 14h às 19h30, com muita música e diversas 
atrações no Lago Municipal de Cascavel para ajudar os animais 

que precisam de um lar. O evento visa arrecadar donativos para a 
ONG Irpa (Instituto de Resgate e Proteção Animal). Prestigie!

Pra matar a 
saudade do verão, 
a bela Vanessa 
Camargo, que 
assopra velinhas 
nesta semana

Momento ternura... Adriana com a pequena Rafa à espera 
de Miguel, em mais uma linda produção de Juci Ferrari

Só alegria... Tânia comemorando os oito anos do filhão Murilo

Diversidade
Na quinta-feira 2 de maio 

ocorre o 1º Seminário sobre 
Diversidade Sexual e de 
Gênero na Prefeitura de 
Cascavel. A organização 
é do Conselho Regional 
de Psicologia do Paraná. 

Entrada franca. Informações e 
inscrições: www.crppr.org.br/
diversidadesexualedegenero.

Direitos dos Idosos
No dia 8 de maio ocorre a 
4ª Conferência Municipal 
dos Direitos do Idoso de 

Cascavel. Neste ano o tema 
são Os Desafios de Envelhecer 
no Século XXI e o Papel das 
Políticas Públicas. Não se 

esqueça de fazer sua inscrição. 
Informações: (45) 3392-6392.

Promoções 
Siga o instagram  

@OParanáHojeNews e 
fique atento aos sorteios de 
ingressos de shows e cinema.

A partir de agora decidi 
evitar coisas que me 

engordam,     tipo balança, 
espelho e fotografias.



 MALHAÇÃO 
Guga comenta com os amigos que eles 

podem estar correndo perigo. Cléber conta 
para Carla que seu amigo morreu. Raíssa e 
Thiago contam para Carla o que aconteceu. 
Rita recebe a notícia de que o juiz aprovou a 
realização do exame de DNA. Carla vai com 
Rita e os filhos para a delegacia e conhece 
Guga. Jaqueline e Anjinha chegam com seus 
responsáveis. Lígia e Joaquim recebem a 
notificação sobre o exame de DNA. Anjinha 
solicita a presença do delegado para o grupo 
começar os depoimentos.

ÓRFÃOS DA TERRA
Bruno insiste em insinuar para Almeidinha 

que Jamil pode ser cúmplice do sequestro de 
Laila. Jamil conta sua história de vida para 
Laila. Padre Zoran revela que o centro para 
refugiados está com dívidas. Cibele e Rania 
ajudam Zuleika a criar um perfil em um apli-
cativo de encontros. Zuleika e Almeidinha 
conversam pelo aplicativo, sem saber suas 
verdadeiras identidades. Ahmed alerta Hus-
sein para a presença de Aziz. Valéria procura 
Bruno. Youssef se disfarça para enganar 
Almeidinha. Laila e Jamil se reconciliam.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Maltoni fica penalizado com o estado de 

Mirtes. Luz tenta convencer Sóstenes a contar 
sobre sua conversa com Ondina. Valentina se 
irrita por não ter sido escolhida guardiã. Sós-
tenes espera Luz dormir para ir ao encontro 
de Ondina. Gabriel explica sobre a Irmandade 
para Feijão. Luz tem pesadelos com o dia em 
que Sóstenes a encontrou. Ondina revela a 
Sóstenes como perdeu sua filha.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sérgio, Joana, Luísa, Durval e Cláudia 

brincam de mímica e se divertem. Marcelo 
chega e Luísa fica sem graça. Vini pede para 
Lindomar cantar e ele concorda. Nervoso, ele 
canta tudo errado e desafina muito. Yasmin 
conta para Luigi o porquê era melhor amiga 

de Filipa, apesar de tudo. Sophie procura Pen-
dleton e pede para ele resolver seu problema. 
Iuri chega e ela se esconde. Sérgio e Joana 
contam sobre o clubinho para seus amigos 
e mostram o local, além de falarem sobre as 
investigações sobre Pendleton.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Marina volta ao trabalho na cozinha para 

que os demais empregados não descon-
fiem de Regina. Dinho diz para Meire que a 
máquina caça fantasmas não funciona. Pedro 
cria alguns instrumentos musicais provisórios 
com materiais recicláveis. Safira pede para 

Tomás trancar a porta do escritório de Otávio 
quando ela estiver com ele.

JEZABEL 
Jezabel se impressiona com a ousadia 

de Elias. Elias pede para Acabe parar com 
a idolatria antes que algo ruim aconteça a 
Samaria. Jezabel pede que Hannibal pegue 
mais informações sobre Elias. Hannibal diz 
a Elias e diz que a princesa quer conhecê-lo 
melhor. Elias diz que vai embora. Começa luta 
entre Barzilai e Hannibal.  
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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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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Larissa dá surra em Vanessa
Em Verão 90, Larissa descobre que Vanessa foi quem armou para que ela e Diego se sepa-
rassem. Depois de romper com Quinzinho (Caio Paduan) e fazer as pazes com o advogado, 

a patricinha vai até a festa de casamento do ex com Dandara (Dandara Mariana), vê a 
pilantra e decide acertar as contas com ela.
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IFILIADA
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NBARRON

ORALAMEIXA

ESCRITURAS

Principal 
bandeira da
Anistia In-
ternacional

Alvo
comum do
ódio xeno-

fóbico

Pequeno
tremor

corporal

(?) e
Leonardo, 

antiga dupla
sertaneja

Local de 
trabalho de
estilistas

Agregada
a um

clube ou
partido

Natureza
da soda
cáustica
(Quím.)

Encontro
entre

amantes
de poesia

Verbo
favorito

do glutão

Local
onde se
servem

coquetéis

Empresa
fictícia do 

universo do
Pernalonga

Tipo de
prova da
sabatina

João-de-
(?), ave
de ninho
peculiar

Primeira
grande
dinastia
chinesa

Livros que
formam o

cânon
bíblico

Fruta cuja
calda

adorna o
manjar

Boitatá, Boto, Caipora
e Curupira (Folcl.)

Nina Simone, 
cantora dos EUA

Indústria
(abrev.)
(?) John-
son, ator

1ª página
do site

(Inform.)

(?) de ator-
doamento:
são usadas
para deso-
rientar os
inimigos
Causa de 
naufrágios

(pl.)

Âmago

Trago, em
inglês

Lambuzar
com óleo

Wilson (?),
cantor de
sucessos
como "Ba-
lanço Zona

Sul" e 
"Mamãe
Passou
Açúcar

em Mim"

Aparta-
mento
(abrev.)

Estourar
os (?):

atirar na
cabeça
(gíria)

Estágio do 
sono no 
qual a

pressão
arterial e os
batimentos
cardíacos
diminuem

Bioma predominante
na região Nordeste

Atividade que devastou Serra
Pelada, devido à "corrida do ouro"

Ambiente das aven-
turas do brasileiro
Amyr
Klink

Norte
(abrev.)
O início

da viagem

3/nip — xia. 4/acme — nrem. 6/álcali. 7/simonal. 8/homepage.
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Não dê tanta importância aos detalhes, vá direto 
ao que é importante - você não tem tempo a per-
der! Respire mais profundamente, isso vai ajudá-lo 
a se sentir calmo e você vai precisar disso para 
lidar com todas as mudanças que está fazendo.

Você vai descobrir os lados inesperados das pes-
soas próximas a você. Você está pensando em 
muitas coisas ao mesmo tempo e a sua mente es 
tá cheia de novas ideias. Planeje suas atividades 
em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Seria bom simplesmente desfrutar dos prazeres 
oferecidos hoje sem se sentir culpado. Você tem 
uma maior sensação de força interior e está cada 
vez mais em forma, o que é ideal para seguir em 
frente com tarefas práticas ou domésticas.

Você não terá dificuldade em se sentir em harmo-
nia positiva com seu entorno. Você precisa des-
cansar emocionalmente. Não hesite em mergulhar 
nos prazeres e no lazer do qual você gosta.

Seja você mesmo, o sentimento de isolamento 
não vai durar. Aproveite o tempo para sair, fazer 
uma longa caminhada ou praticar algum esporte, 
isso vai ajudar você a se livrar de qualquer tensão 
que tenha.

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

Você estará pronto para tomar algumas decisões 
difíceis. Não tem sentido em adiar nada, vá em 
frente. Você vai achar mais fácil eliminar um mau 
hábito - se concentre nisso a longo prazo.

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

Seria bom simplesmente desfrutar dos prazeres 
oferecidos hoje sem se sentir culpado. Você tem 
uma maior sensação de força interior e está cada 
vez mais em forma, o que é ideal para seguir em 
frente com tarefas práticas ou domésticas.

Você terá a oportunidade de mudança e de manter 
a sua distância. Escape sem se sentir culpado. 
Você precisa ficar sozinho na calma completa para 
recarregar suas baterias. Seus processos mentais 
exigem descanso.

Hoje você vai exigir suavemente. Lidar com a arte 
da persuasão para reunir e motivar as pessoas 
não será um problema. Apesar de sensações 
fugazes de fadiga, você estará em boa forma. 
Beba água pra manter a sua energia.

Seu otimismo é claramente sentido por aqueles 
que o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao seu 
redor. Você está saudável, terá reflexos melhores 
e se sentirá mais leve.
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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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Esquema de segurança para 
transferência de presos

Um forte esquema de segurança foi montado 
no aeroporto de Cascavel para a transferência de 
presos vindos da Penitenciária Federal de Catan-
duvas na manhã de ontem. Informações sobre o 
número, a identidade e o destino dos presos não 
foi repassada pelo Depen (Departamento Peniten-
ciário Nacional) por questão de segurança.

Além de agentes do Depen, um avião e um 
helicóptero da FAB (Força Aérea Brasileira) fizeram 
parte da operação.  

Os 3,5 quilos de cocaína diluída 
em gel apreendidos pela Polícia 
Federal na manhã de ontem no 
aeroporto de Cascavel valem mais 
de US$ 150 mil. A droga seria 
levada para Lisboa, em Portugal.

A cocaína estava na bagagem 
de um passageiro paraguaio. “O 
cloridrato de cocaína - uma espé-
cie de sal - ele foi dissolvido em 
água e impregnado nas roupas 
que o passageiro levava. Che-
gando lá, lavaria a roupa, tiraria o 
sal ao evaporar a água e teriam a 
cocaína pura”, explicou o delegado 
da Polícia Federal de Cascavel, 
Marco Smith.

Cocaína seria levada 
em roupa a Portugal

Balanço: homicídios 
caem

O número de homicídios registra-
dos no primeiro trimestre de 2019 foi 
66,7% menor que no mesmo período 
do ano passado.  Em 2018, foram 
12 mortes, enquanto neste ano 
são quatro, todos elucidados. Além 
dos homicídios, tivemos também 
um feminicídio. As tentativas de 
feminicídio aumentaram de acordo 
com levantamento realizados pela 
equipe da PC. O que gerou uma série 
de ações de prevenção à violência 
contra a mulher, encabeçadas pela 
delegada-chefe da 15ª SDP (Subdi-
visão Policial), Mariana Vieira, que 
completa 100 dias no cargo. Palestras 
e campanhas informativas em locais 
como o Estádio Olímpico Regional 
foram realizadas.

Outro dado comemorado pela 
equipe é o aumento na apreensão de 
drogas e armas. Até agora já foram 
apreendidos 62 armas de fogo, 1,6 
tonelada de maconha, 7,134 quilos 
de cocaína e 8,968 quilos de crack. 
Um aumento de 78% das últimas 
duas em relação ao mesmo período 
do ano anterior.

Durante a divulgação do balanço 
houve também o anúncio de que lei-
lão de cerca de mil veículos apreen-
didos deve ser realizado em breve, o 
pode amenizar o acúmulo de carros 
que existe nos pátios da subdivisão. 

A droga vinha do Paraguai e 
o passageiro foi autuado em fla-
grante por tráfico internacional de 
drogas. A pena pode passar de 
seis anos de prisão.

O delegado afirma ainda que 
esse tipo de apreensão é comum, 
mas que essa é a primeira vez que 
acontece em Cascavel. 

Outra modalidade de apreensão 
ainda não realizada na cidade é a 
cocaína transportada dentro do 
corpo do traficante. O delegado 
afirma que nesse caso o uso de 
um scanner que ainda não existe 
no aeroporto de Cascavel auxiliaria 
no trabalho da polícia.   

AÍLTON SANTOS  

POSICIONE o leitor 
de QR Code do seu 
celular e acompanhe 
a transferência no 
aeroporto de Cascavel

PRESOS 
embarcaram  
em Cascavel

POSICIONE o 
leitor de QR Code do seu 
celular e acompanhe a 
entrevista do delegado COCAÍNA estava impregnada nas roupas

PF
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Nilceu Serzoski dos Santos foi 
condenado a 14 anos de prisão 
em regime fechado. A condenação 
por homicídio qualificado e motivo 
fútil (por não aceitar o término do 
relacionamento) é pela morte da 
ex-companheira Andressa Bene-
dita da Silva, 18 anos. O crime 
aconteceu em agosto de 2017 em 
Santa Tereza do Oeste. Conforme 
o processo, Nilceu não aceitava a 
separação e foi até a casa em que 
Andressa morava com os pais, cha-
mou-a até o portão e a esfaqueou, 

Maconha na cadeia 
Um casal foi detido ontem ao tentar 
entrar com maconha escondida em 
cobertas na Cadeia Pública de Cascavel. 
O rapaz de 20 anos e a moça de 18 ten-
tavam entregar o produto a um preso. Os 
50 gramas de maconha foram apreendi-
dos e o casal deve ser ouvido pela polícia 
e pode responder por tráfico de drogas. 

Celular no queijo
Um rapaz de 22 anos foi detido na 
segunda-feira na Cadeia Pública de 
Cascavel tentando entregar um celular 
para um preso. O aparelho estava 
dentro de uma embalagem fechada de 
queijo muçarela. A agente peniten-
ciária fazia a revista dos alimentos e 
desconfiou do modo como a emba-
lagem estava fechada. Ele disse que 
uma familiar do preso pediu para que 
entregasse a sacola com os alimentos. 

A Polícia Militar do Paraná e 
o Corpo de Bombeiros realizam 
durante 24 horas, com início às 
7h desta quarta-feira, a Operação 
Tiradentes, que ocorre em todo o 
País com abordagens, bloqueios e 
policiamento em diversos pontos.

De acordo com o oficial da 
Comunicação do 6º BPM, tenente 
Rober to Tavares, em Cascavel 
deve haver bloqueios em pontos 

Operação Tiradentes: 
PM realiza bloqueios

específicos pré-definidos. 
Participarão das atividades o 

efetivo administrativo e as unida-
des especializadas, como Bope 
(Batalhão de Operações Especiais), 
Batalhão de Polícia Ambiental-Força 
Verde, Batalhão de Polícia Rodoviária 
Batalhão de Patrulha Escolar Comu-
nitária, Batalhão de Polícia de Trân-
sito, Regimento de Polícia Montada e 
Batalhão de Polícia de Guarda.

O GDE (Grupo de Diligências 
Especiais) da Polícia Civil inves-
tiga o assalto a um casal de ido-
sos registrado no início da noite 
de segunda-feira (22) no Bairro 
Alto Alegre, em Cascavel. 

O casal teve o carro levado 
quando chegava em casa. Os 
bandidos agiram com violência e 
agrediram o dono do veículo de 
61 anos, que precisou de aten-
dimento médico.

GDE investiga assalto a idosos 

POSICIONE 
o leitor de QR 
Code do seu 
celular e veja 
as imagens do 
assalto

Imagens de câmeras de segu-
rança ajudam nas investigações. 

 

fugindo em seguida. 
De acordo com o inquérito, ele 

ameaçava Andressa por telefone 
desde a separação dos dois. Nilceu 
respondia em liberdade e teve a 
prisão preventiva decretada ontem. 

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
04 
01 
03 
08

Homem é condenado a 
14 anos por matar mulher

AÍLTON SANTOS

Queda de 5 metros 
Um homem de 57 anos ficou ferido ao 
cair de 5 metros de altura na tarde de 
ontem no Bairro São Cristóvão, em Cas-
cavel. Jair de Medeiros fazia a manuten-
ção em um telhado. Ele teve ferimentos 
moderados e foi levado à UPA (Unidade 
de Pronto-Atendimento) Veneza.  

DEPEN
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Setor da Secesp (Secretaria de 
Cultura e Esporte) que se preocupa 
em oferecer qualidade de vida e 
inclusão social aos portadores das 
mais diferenciadas necessidades 
especiais, além de trabalhar tam-
bém com o esporte de rendimento, 
o Paradesporto de Cascavel iniciou 
o ano de 2019 com quatro novida-
des esportivas ofertadas à comuni-
dade. Uma delas é o golf 7, moda-
lidade que faz parte do programa 
oficial dos Jogos Paradesportivos 
do Paraná e que terá nesta quarta-
feira a primeira aula em Cascavel.

Novidades no paradesporto 
“A atividade será às 17h no Com-

plexo Esportivo Ciro Nardi, no campo 
que fica ao lado da Rua Barão do 
Cerro Azul. Nossos professores par-
ticiparam de uma clínica da modali-
dade com um profissional que veio 
de Curitiba para capacitar e formar 
professores para trabalhar com o 
golf 7”, explica a coordenadora do 
paradesporto cascavelense, a pro-
fessora Pollyana Bastos.

Em Cascavel, o golf 7 será para 
pessoas com autismo ou defi-
ciência intelectual, a par tir de 
12 anos de idade.
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Portas abertas
Além das quatro novidades do paradesporto casca-
velense (golf 7, vôlei sentado, bocha e goalbol), o 

setor disponibiliza aulas de atletismo, basquete em 
cadeira de rodas, handebol em cadeira de rodas, 

handebol para deficientes intelectuais, futsal, nata-
ção, balé, danças, paraciclismo (handbike) e judô. 
juntas, elas atendem cerca de 300 pessoas. “Os 

interessados em participar devem entrar em con-
tato com o Setor de Paradesporto, no Ciro Nardi, 

para marcar o agendamento de uma avaliação 
inicial, para o direcionamento da modalidade na 
qual a pessoa tem condições de participar, e para 

explicarmos os documentos necessários, como lau-
dos médico e da deficiência, e também apresentar 

quais opções de atividades a Secesp tem dispo-
nível”, explica a coordenadora do paradesporto 

cascavelense, Pollyana Bastos.

 Vôlei, bocha e goalbol
Outras duas modalidades que estão 
dentre as novidades ofertadas pelo 
Setor de Paradesporto de Cascavel 

já estão com aulas em andamento: o 
vôlei sentado e a bocha paraolímpica. 

Ambas têm as aulas no Ginásio Eduardo 
Luvison, no Ciro Nardi, sendo o vôlei 
sentado às sextas-feiras e destinado 

apenas a adultos com alguma deficiên-
cia física, e a bocha às segundas-feiras 
para quem tem a partir de 12 anos de 

idade ou que complete 12 em 2019. As 
aulas das duas modalidades ocorrem 
das 18h às 20h40. Já o goalbol, que é 

um jogo praticado por atletas que pos-
suem deficiência visual, cujo objetivo é 
arremessar uma bola com as mãos no 

gol do adversário, terá início na próxima 
semana, também no Eduardo Luvison e 

destinado apenas a adultos.
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

 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.
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CASCAVEL, 24 DE ABRIL DE 2019

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 

Formada por apenas 12 atletas, dentre os 
325 competidores de 16 clubes de todo 
o Estado, a equipe de natação da Asso-
ciação Atlética Comercial/Farmácias Estrelas 
se destacou no Campeonato Estadual de 
Inverno - 25º Troféu Luciano Cabrine, 
realizado no fim de semana nas dependên-
cias do Santa Mônica Clube de Campo, 
em Curitiba. Os nadadores do clube 
cascavelense conquistaram 42 medalhas no 
total, sendo 19 de ouro, 12 de prata e 
11 de bronze. Destaque individual para a 
Beatriz Garute (foto), que além de mul-
timedalhista no Estadual estabeleceu novo 
recorde nos 800m livre, sendo o melhor 
índice técnico da competição na categoria 
juvenil feminino. Tauana Eduarda Lopes 
também se destacou, estabelecendo novo 
recorde nos 100m peito. Os resultados 
de seus nadadores fez o Comercial terminar 
o Estadual na 7ª colocação da classificação 
geral por equipes.

Vôlei adulto sem pontuar
O voleibol cascavelense adulto 

viveu um fim de semana intenso 
em casa, com as disputas da etapa 
de abertura da Série B do Cam-
peonato Paranaense nos naipes 
feminino e masculino. Entretanto, 
nenhuma das equipes da cidade 
conseguiu fazer o fator casa pre-
valecer na busca por pontos rumo 
à elite do estadual.

No feminino, foram quatro 
jogos e quatro derrotas, todas no 
ginásio de espor tes do Colégio 
ESI Nossa Senhora Auxiliadora. 
O AABB Cascavel foi derrotado 
por 3 sets a 0 pelas equipes de 
São Miguel do Iguaçu, de Foz do 
Iguaçu, de Chopinzinho e do Colé-
gio Vicente Rijo/Londrina.

No masculino, os jogos foram 
realizados no Centro de Iniciação 
ao Espor te Alice Mar teli, onde 
a AABB Cascavel acumulou seis 
derrotas em seis jogos. O único 
set vencido foi contra o time de 
São Miguel do Iguaçu, no revés 
por 3 a 1. Os demais revezes 
foram todos por 3 sets a 0, con-
tra as equipes de Francisco Bel-
trão, São João do Ivaí, Maringá/
Amavolei e dos colégios esta-
duais Vicente Rijo e Marcelino 
Champagnat, ambos de Londrina.

A próxima e última etapa clas-
sificatória da competição, tanto 
para as mulheres quanto para 
os homens, será de 13 a 15 de 
setembro, em Francisco Beltrão.

AA COMERCIAL
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A fase de grupos da Libertadores 
entrou na reta final e a partida entre 
LDU e Flamengo, pela 5ª rodada do 
Grupo D, às 21h30 (de Brasília) 
desta quarta-feira, pode definir os 
classificados da chave para as oita-
vas de final. O confronto entre o time 
equatoriano e o Rubro-Negro Carioca 
será no Estádio Casa Blanca, em 
Quito, no Equador.

Para escalar o time, Abel Braga 
tem força máxima. Sem jogadores 
suspensos ou lesionados, o Fla-
mengo deve atuar com o mesmo 
time que venceu o Vasco por 2 a 0 
no jogo de ida de decisão do Cam-
peonato Carioca. Contudo, o técnico 
é quem está impedido de dirigir a 

JOGAM HOJE
    LIBERTADORES

19h15 Palestino x River Plate
19h15 Ros. Central x U. Católica
19h15 Wilstermann x Athletico-PR
21h30 Alianza Lima x Internacional
21h30 Tolima x Boca Juniors
21h30 LDU x Flamengo
21h30 San José x Peñarol

     COPA DO BRASIL
19h15 Vasco x Santos
21h30 Corinthians x Chapecoense
21h30 Juventude x Vila Nova

    INGLÊS
15h45 W. Wanderers x Arsenal
16h Man. United x Man. City

      ESPANHOL
14h30 At. Madrid x Valencia
15h30 Espanyol x Celta
15h30 Leganes x At. Bilbao
16h30 Levante x Betis

PLACAR DE ONTEM
       LIBERTADORES

 Dep. Lara ?x? Cruzeiro
 Huracán ?x? Emelec
 Libertad ?x? Grêmio
 U. de Concepción ?x? Olimpia
 Atlético-MG ?x? Nacional

Três dias após ser campeão do 
Campeonato Paulista, o Corinthians 
volta a campo para nova decisão 
nesta quarta-feira, desta vez com 
a Chapecoense e pela Copa do 
Brasil. O jogo, válido pela rodada 
de volta da 4ª fase, está marcado 
para as 21h30, em Itaquera.

Na rodada de ida, o time catari-
nense venceu em casa, por 1 a 0. 
Por isso, o Alvinegro paulista entra 
em campo precisando reverter o 
placar e sem poder contar com 
Júnior Urso, lesionado no músculo 

Decisão na Copa do Brasil
Alvinegros
Após perder o Campeonato 
Carioca para o Flamengo, no fim de 
semana, o Vasco volta suas aten-
ções para a Copa do Brasil. Nesta 
quarta-feira, às 19h15, recebe o 
Santos pelo jogo de volta da 4ª fase 
da Copa do Brasil depois de perder 
o primeiro jogo por 2 a 0. Sem 
Alberto Valentim, demitido com a 
queda no Estadual, Marcos Vala-
dares comandará interinamente a 
equipe, que precisa vencer por três 
gols de diferença para seguir na 
competição. Se vencer por dois, a 
decisão será nos pênaltis. 

adutor da coxa direita.
Além do volante, a tendência é 

de que o zagueiro Henrique tam-
bém seja vetado. Ele sentiu dores 
na coxa durante o segundo tempo 
do duelo contra o São Paulo e teve 
de ser substituído.

Do outro lado, em busca de 
avançar às oitavas de final para 
esquecer de vez a derrota na final 
do Campeonato Catarinense, a 
Chape entra em campo podendo 
até mesmo empatar para seguir 
adiante na Copa do Brasil. 

Furacão
Com nove pontos conquistados 
nas quatro primeiras rodadas do 
Grupo G da Libertadores, o  Athle-
tico desafia o Jorge Wilstermann 
nesta quarta-feira, às 19h15 (de 
Brasília), em busca da classifica-
ção às oitavas de final com uma 
rodada de antecedência, para che-
gar ao último compromisso sem 
a necessidade de vencer o Boca 
Juniors na Bombonera, ainda mais 
se o time argentino perder para 
o Tolima na Colômbia, também 
nesta noite (às 21h30).

Com todos os focos voltados a Paolo 
Guerrero (foto), que jogará pela primeira vez 
em seu país natal por um clube estrangeiro, o 
Internacional desafia o Alianza Lima, no Peru, 
nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), 
pela 5ª e penúltima rodada do Grupo A 
da Libertadores. Já classificado às oitavas de 
final, o Colorado busca confirmar o primeiro 
lugar da chave com uma rodada de antece-
dência. A novidade na equipe gaúcha será o 
atacante Sarrafiore, que formará o trio gringo 
de ataque do Inter, ao lado de Guerrero e 
do uruguaio Nico López. Já o Alianza Lima, 
já eliminado, tenta a primeira vitória no “início 
da despedida” da competição – no dia 7 de 
maio receberá o Palestino pela última rodada.

equipe da beira do gramado. Ele foi 
suspenso ontem pela Conmebol pelo 
atraso na volta do intervalo contra o 
Peñarol e será substituído pelo auxi-
liar técnico Leomir.

Precisando de apenas um 
empate para classificar-se às oita-
vas de final, o time brasileiro busca 
o resultado para não ter que decidir 
na última rodada, contra o Peñarol, 
no Uruguai. 

Flamengo desafia LDU

ALEXANDRE LOPS
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         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE
21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI
16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE
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