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Vereadores dão início a 
pente-fino em loteamentos
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03

 ATENTADO BRUTAL

Servidores do HU pedem
proteção para a polícia 

Após o brutal atentado à vida de um empresário em Cascavel, que foi atingido 
com cerca de 20 tiros ontem à tarde na frente da loja dele, servidores do HU 

pediram proteção e antes da noite a Polícia Militar já realizava rondas ostensivas 
nas proximidades do hospital. O medo era de que os criminosos tentassem 

“terminar o serviço”, pois essa é a segunda vez que o empresário é baleado em 
menos de meio ano.

Tudo pronto para os Jogos Escolares em Cascavel
l Pág. 15

DIVULGAÇÃO

Técnicos do TCE fiscalizam 
obras prontas do PDI
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Cascavel Curitiba

‘‘ Com o avanço da produtividade, novos desafios foram surgindo 
no campo e foram criadas novas tecnologias de controle e manejo 
fitossanitário sustentável, fundamental para uma agricultura eficiente 
e competitiva.

Um manejo sustentável é aquele que é eficiente e durável. Quando 
se fala em sustentabilidade, levam-se em consideração os aspectos 
ambientais, sociais e econômicos. É utilizar uma série de medidas que 
não só resolvam o problema, mas respeitem também o meio ambiente 
e o círculo social em volta.

O manejo de pragas envolve diferentes métodos: o genético, que é 
o uso de cultivares resistentes; o cultural, que é a rotação de culturas; 
os físicos,  por exemplo, a capina mecânica; os biológicos, com o uso 
de organismos que são antagônicos as pragas; os legislativos, que 
são normas que reduzem ou impedem a entrada e/ou proliferação de 
pragas; e o químico, que utiliza produtos fitossanitários.

E, para que uma produção seja sustentável, independente se é 
uma pequena horta ou uma grande lavoura de grãos, algodão ou 
cana-de-açúcar, há a necessidade de utilizar esse manejo integrado e 
sustentável. São usadas simultaneamente, ou em sequência, todas as 
medidas desse manejo, deixando para utilizar o químico - que hoje é o 
que mais causa preocupação - quando as outras medidas, geralmente 
preventivas, não são utilizadas. Hoje, 100% das áreas cultivadas no 
Brasil utilizam esse formato.

Uma área produtiva sustentável é aquela em que é possível pro-
duzir por anos com o desafio de aumentar o rendimento e a produção 
por unidade de área sem esgotar os recursos naturais e seguindo as 
boas práticas agrícolas.

Quando utilizado de forma correta, o manejo sustentável causa diver-
sos efeitos positivos nos âmbitos social, ambiental e econômico, desde que 
o agricultor siga as recomendações de profissionais habilitados.

Entre as vantagens do social estão a geração de empregos para a 
comunidade local e a produção de alimentos mais baratos pra toda a 
população; não irá degradar o meio ambiente; e econômico, pois gera 
emprego e renda para os empreendedores rurais, desde um pequeno 
a um grande produtor. 

 Benefícios e a realidade 
do manejo sustentável

‘‘

Ex-técnico Muricy 
Ramalho, ao avaliar 
o futebol brasileiro. 
Segundo ele, os euro-
peus vieram para o 
Brasil buscar a técnica e 
aprender a jogar bonito. 
“Eles tinham a força, a 
educação e a leitura de 
jogo, mas faltava a qua-
lidade. Eles vieram aqui, 
estudaram e melhora-
ram a qualidade deles e 
nós fizemos o contrário 
e fomos buscar a força 
deles”.

“Inverteu tudo. Ficamos com 
a força dos europeus e eles 

com a nossa técnica.”
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José Otavio Menten é presidente do CCAS 
 (Conselho Científico Agro Sustentável)
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Irregularidades sem trégua
A Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo decidiu 

apurar denúncias sobre construções irregulares em 
condomínios da cidade. Foram requeridos dados ao IPMC 
(Instituto de Planejamento de Cascavel) sobre uma obra 
em específico na zona oeste que interrompeu todos os 

acessos das vias públicas e não reservou área de utilidade 
pública. Agora, segundo o presidente da Comissão, Romulo 
Quintino, o investidor terá duas alternativas: reservar um 
dos imóveis para futuras obras do Município ou comprar 

uma nas mesmas condições como compensação.

Divulgação
Enquanto o Programa Nota 10 Premiada espera a 

sonhada campanha publicitária para poder começar a 
funcionar - com incentivo para que o consumidor cobre 
a nota fiscal -, a Fundetec já teve garantido R$ 102,5 mil 

para gravações de comerciais, institucionais, cobertura de 
eventos e fotos. A empresa Ihsan Estevan Morales Farias - 

Comércio e Serviços assinou contrato com a autarquia.

Doação de área
Quando há uma divisão do loteamento, ao abrir a matrícula, o 
empresário deverá declarar a AI (Área Institucional) destinada 
ao Município. São 15% destinados a equipamentos públicos - 
registro feito em cartório no momento do parcelamento. 

Condomínios
Após pedido de 
adiamento, o projeto 
de lei que restringe a 
aprovação e implantação 
de condomínios em 
Cascavel estabelece 
regras para novos 
empreendimentos. 
O vereador Celso Dal 
Molin pretende elaborar 
emenda para que os 
empreendedores paguem 
multas pesadas no caso 
de decidirem construir 
sobre áreas que possam 
comprometer rios e 
nascentes. A proposta 
voltará para discussão 
em plenário nas próximas 
semanas.

Defesa alguma
O vereador Rafael 
Brugnerotto deixou 
evidente esta semana 
que não é defensor da 
Sanepar. Ele também 
votou a favor do repúdio 
ao aumento de 12% da 

taxa mínima. Tal ligação do 
vereador com a Companhia 
foi sugerida no início do 
ano, quando a Comissão 
de Constituição e Justiça - 
onde ele é presidente - deu 
parecer contrário ao projeto 
que estipulava o fim da 
cobrança da taxa mínima 
de água. Já que o assunto é 
esse, quem está enfrentando 
um rojão mesmo é o 
cascavelense João Vicente 
Bresolin Araújo, presidente 
em exercício da Agepar - que 
autorizou o aumento.

BBB no Paço
Se efetivada a compra, a 
Prefeitura de Cascavel será 
um verdadeiro reality show. 
Por meio de registro de 
preços, a prefeitura comprou 
mais 200 câmeras - 150 a um 
custo de R$ 1.580 cada uma 
e outras 50 com capacidade 
de grande alcance no valor 
de R$ 4.005 cada. O  
valor empenhado é de  
R$ 437,2 mil.

Pente-fino em 
loteamentos
A expansão urbana 

causa impactos econômi-
cos e sociais que deman-
dam ampliação de serviços 
públicos, possíveis apenas 
com a doação de áreas 
em novos loteamentos. A 
obrigação dos empresários 
passa por um pente-fino 
feito pelos vereadores Celso 
Dal Molin (PR) e Carlinhos 
Oliveira (PSC), que ontem 
iniciaram vistorias na zona 
norte de Cascavel.

Ao lado do Conjunto 
Rivieira, no Bairro Flo-
resta, está em andamento 
a construção de mais 1,8 
mil apartamentos em um 
condomínio - 400 já foram 
entregues e outros 600 
ficarão prontos até o fim 
do ano. Embora represente 
avanço econômico e valo-
rização imobiliária, a obra 
é motivo de preocupação 
devido à necessidade de 
ampliação de vagas para 
atender a demanda esco-
lar, da assistência social 
e da saúde pública. 

Além desse empreendi-
mento, há mais 1,7 mil ter-
renos de uma loteadora 
- a maioria à venda - e 
outra área de 40 alquei-
res da família Bresolin 
que em breve será dividida 
para comercialização. 

Os parlamentares que-
rem assegurar que as 
reser vas das chamadas 
AIs (Áreas Institucionais) 
sejam doadas ao Município. 
“Pretendemos verificar se 
as destinações estão ade-
quadas e se as áreas são 
suficientes para novas esco-
las e Centros Municipais 

de Educação Infanti l”, 
explica Dal Molin.

Um exemplo apontado 
pelos parlamentares é o 
próprio Conjunto Rivieira - 
com 2.089 unidades, previa 
6 mil moradores. Estima-se 
que vivam nos imóveis mais 
de 10 mil habitantes. 

Embora tenha recebido 
uma escola, uma Unidade 
Básica de Saúde e um Centro 
de Referência em Assistência 
Social, as necessidades são 
maiores, por isso a preocupa-
ção com planejamento. 

Da parte do governo do 
Estado faltou agilidade em 
construir um colégio para os 
ensinos Fundamental e Médio. 
Das três instituições existen-
tes, o Colégio Francisco Vaz 
de Lima é o mais lotado: 
“Tem sala de aula com 55 
alunos. O aluno fica atrás da 
porta e quando alguém pre-
cisa entrar ou sair ele tem que 
levantar”, diz Oliveira.

Um terreno está reser-
vado para a construção de 
um quarto colégio - mas ele 
nem sequer tem escritura. 

Os vereadores articulam 
que o secretário de Educa-
ção, Renato Feder, venha 
a Cascavel para ver a rea-
lidade. Como a construção 
levaria dois anos, uma solu-
ção imediata é cobrada: 
“Tem que construir de três 
a quatro salas de aula 
em cada colégio. Essas 
salas não ficarão ocio-
sas quando ficar pronto o 
novo colégio, pois o cres-
cimento da região é muito 
grande”, afirma Oliveira.
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Em todo o Paraná
Ao todo, 12 municípios paranaenses recebem nesta semana auditorias 

presenciais realizadas por 15 analistas de controle. Ao longo deste ano o TCE 
realizará auditorias em 96 municípios paranaenses - distintos dos 303 visita-

dos por servidores do órgão de controle entre 2016 e 2018. Assim, em quatro 
anos, todos os 399 municípios do Estado terão sido auditados presencialmente 

ao menos uma vez pelo Tribunal, aproximando a corte de contas do cidadão, 
financiador e usuário dos serviços públicos fiscalizados. 

TCE audita obras do BID
Técnicos do TCE (Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná) estão em Casca-
vel para vistoriar obras executadas com 
recursos do BID (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento). Os três analistas 
de controle auditam o PDI (Programa de 
Desenvolvimento Integrado) e avaliam 
186 processos de pagamento de despe-
sas para verificar se estão de acordo com 
as regras, e ainda o sistema de controle 
interno. Foram inspecionados os serviços 
executados pelas empreiteiras na Avenida 
Tancredo Neves, no Parque Linear Eco-
Park Morumbi e no Centro de Convivên-
cia Intergeracional do Bairro Morumbi. Os 
trabalhos de campo seguem até amanhã.

Não são vistoriadas obras em 
andamento. 

Alguns problemas nos locais auditados 
já foram constatados pelos moradores: 

rachaduras em ciclovias, grama irregular 
reaproveitada na Tancredo Neves e falta 
de paisagismo no EcoPark, onde também 
havia madeiras com danos. 

O EcoPark Morumbi esteve envolvido 
ainda na polêmica da troca de mate-
riais para execução de uma das pontes 
- em vez de tubos de aço foram usados 
tubos em concreto. Apesar do acordo 
na Justiça, em que o Município aceitou 
desconto de R$ 200 mil da empreiteira, 
o caso ainda é investigado pelo Gaeco 
(Grupo de Atuação Especial de Combate 

ao Crime Organizado). 
A alteração do projeto também será 

avaliada pelos técnicos, que repassarão 
os laudos à prefeitura e ao BID. 

Em setembro de 2017 Cascavel já 
havia recebido uma equipe que avaliou 
a Avenida Barão do Rio Branco, Avenida 
Brasil e Avenida Tancredo Neves onde 
foram constatados que os serviços de 
pavimentação estavam em desacordo 
com a licitação. Também foram feitos 
apontamentos sobre problemas nos 
corredores de ônibus.
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Cenário é ruim
No Brasil, foram fechadas 43.196 vagas com carteira assinada em Março e, no 

Estado, um total de 1.211.
O saldo de Cascavel é o pior entre as maiores cidades do oeste: Foz do Iguaçu 
(-166), Toledo (-152) e Marechal Cândido Rondon (-123). Tiveram geração de 

emprego Guaíra (36), Assis Chateaubriand (32) e Medianeira (18).
Apesar do tombo de março, no trimestre o saldo é positivo: 2.813 empregos no 

oeste, 27.114 no Paraná e 179.543 em todo o País.
No País, foi o comércio quem puxou o desempenho ruim com saldo negativo de 

28.803, seguido da agropecuária (-9.545), da construção civil (-7.781), da indústria 
de transformação (-3.080) e de serviços industriais de utilidade pública (-662). 
Três setores tiveram resultado positivo em março: Serviços, Administração 

Pública e Extrativa Mineral. Nos serviços, foram criados 4.572 empregos, impul-
sionados pelo subsetor de ensino, que abriu 11,7 mil vagas, e pelo de Trans-

porte e Comunicações, que gerou 7,1 mil novos postos. 
A Administração Pública teve o segundo melhor resultado para o mês, com a gera-
ção de 1.575 vagas, acompanhada pela Extrativista Mineral, que abriu 528 vagas. 

O mercado formal de trabalho 
teve um for te recuo em março. 
Em Cascavel, foram fechados 221 
empregos com carteira assinada, 
fechando o mês com saldo nega-
tivo em seis dos oito setores ana-
lisados pelo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados). 
Apenas serviços contrataram mais 
que demitiram mês passado, com 
saldo de 67 novas vagas.

A indústria (-86) e a constru-
ção civil (-72) tiveram os piores 
desempenhos.

O resultado contrasta com o 
obtido em março do ano passado, 
quando Cascavel abriu 525 postos 
de trabalho, com destaque para 
serviços (305) e indústria (133).

Apesar do desempenho ruim de 
março, no acumulado do primeiro 
trimestre o saldo é positivo: 1.385, 
queda de 23,8% em relação ao 
mesmo período de 2018, quando 
houve um dos melhores resultados 
para o trimestre: 1.818 novas vagas. 

Cascavel fecha 221
postos de trabalho

SETORES TOTAL 
ADMIS.

TOTAL 
DESLI

SALDO VAR. 
EMPR 

TOTAL 
ADMIS.

TOTAL 
DESLI

SALDO VAR. 
EMPR 

EXTRATIVA MINERAL 4 1 3 2,83 6 6 0 0,00

INDÚSTRIA TRANSF. 1.087 954 133 0,66 3.295 2.661 634 3,24

SERV IND UTIL PÚB. 12 13 -1 -0,20 34 37 -3 -0,60

CONSTRUÇÃO CIVIL 519 431 88 1,36 1.448 1.163 285 4,53

COMÉRCIO 1.424 1.349 75 0,27 3.881 3.837 44 0,16

SERVIÇOS 1.698 1.393 305 0,85 5.156 4.083 1.073 3,06

ADMIN. PÚBLICA 23 76 -53 -6,12 26 172 -146 -16,57

AGROPECUÁRIA 163 188 -25 -0,94 399 468 -69 -2,56

TOTAL 4.930 4.405 525 0,56 14.245 12.427 1.818 1,97

MARÇO/2018 DE JANEIRO A MARÇO 2018

FONTE: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS-LEI 4923/65

SETORES TOTAL 
ADMIS.

TOTAL 
DESLI

SALDO VAR. 
EMPR 

TOTAL 
ADMIS.

TOTAL 
DESLI

SALDO VAR. 
EMPR 

EXTRATIVA MINERAL 1 10 -9 -8,33 6 13 -7 -6,60

INDÚSTRIA TRANSF. 941 1.027 -86 -0,43 3.214 2.868 346 1,75

SERV IND UTIL PÚB. 14 14 0 0,00 40 35 5 0,96

CONSTRUÇÃO CIVIL 393 465 -72 -1,10 1.452 1.303 149 2,37

COMÉRCIO 1.309 1.349 -40 -0,15 4.075 4.047 28 0,10

SERVIÇOS 1.572 1.505 67 0,18 5.480 4.694 786 2,17

ADMIN. PÚBLICA 0 47 -47 -7,36 50 75 -25 -4,12

AGROPECUÁRIA 120 154 -34 -1,31 461 358 103 4,20

TOTAL 4.350 4.571 -221 -0,23 14.778 13.393 1.385 1,49

MARÇO/2019 DE JANEIRO A MARÇO 2019

Só oito estados  
tiveram crescimento
Em março, o emprego foi positivo em 

apenas oito dos 27 estados: Minas Gerais 
(5.163 postos); Goiás (2.712); Bahia (2.569); 
Rio Grande do Sul (2.439); Mato Grosso do 

Sul (526); Amazonas (157); Roraima (76) 
e Amapá (48). Os maiores saldos negati-

vos foram registrados em Alagoas (-9.636 
postos); São Paulo (-8.007), Rio de Janeiro 

(-6.986); Pernambuco (-6.286) e Ceará 
(-4.638). O Paraná fechou 1.211 empregos.

Entre as regiões, a maior queda ocor-
reu no Nordeste, com o fechamento de 

23.728 vagas de emprego formal. No 
Sudeste, foram encerrados 10.673 pos-
tos; no Norte, 5.341; no Sul, 1.748; e no 

Centro-Oeste, 1.706.  
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 Mutirão Cidade Limpa
Com 15,7 mil toneladas e 13 mil pneus recolhidos, 

o Mutirão Água Boa - Cidade Limpa continua.
Ontem (24) as equipes seguiram com as ações de 

recolhimento de resíduos na região III. Foram coletadas: 
98 cargas de resíduos (850 toneladas) e três cargas 
de pneus (480 unidades).

Mais três pontos de transição estão finalizados e 
não será mais permitido o descarte de qualquer mate-
rial, sendo passível de multa para quem for flagrado 
realizando novos descarregamentos (confira a tabela).

Novos descartes são permitidos apenas nos territó-
rios ainda não finalizados. O material deve, preferencial-
mente, ser formado de recipientes que podem acumular 
água ou servir de criadouro para o mosquito da dengue. 

Dengue cresce, 
mas em ritmo menor

O Município de Cascavel já 
confirmou 291 casos de dengue 
autóctone (quando a doença é 
contraída na própria cidade em a 
que pessoa contrai), como mostra 
o Boletim de Arboviroses divulgado 
ontem (24) pela Secretaria Munici-
pal de Saúde. Contudo, os núme-
ros mostram um ritmo menor: são 
22 novos casos em uma semana.

De acordo com a diretora da Vigi-
lância em Saúde, Beatriz Tambosi, 
nesta semana ainda se observa 
aumento de casos positivos devido 
ao grande volume de notificações 
que estavam aguardando o resul-
tado no Lacen (Laboratório Central 
do Estado do Paraná). 

Nota-se também dissemina-
ção dos casos que vinham se 

concentrando basicamente no 
Bairro Alto Alegre. Agora, o número 
de bairros com casos positivos é 
mais significativo do que nas sema-
nas anteriores.

O Alto Alegre continua com 
a maior concentração de den-
gue. São 127 casos autóctones, 
seguido pelo Coqueiral (25), Acli-
mação (14), Santa Cruz (14), Uni-
versitário (10), Parque Verde (9) e 
Pioneiros Catarinenses (8). O Cen-
tro também agora tem oito casos 
confirmados, totalizando, em toda 
a cidade, 291 casos autóctones, 
dois importados e dois atribuídos.

Segundo Beatriz, a expectativa 
é de que se verifique redução nos 
próximos 60 dias no número de 
casos confirmados desde que a 

população mantenha a vigilância 
nos imóveis, que começou a par-
tir do Mutirão Água Boa - Cidade 
Limpa. “O resultado desta semana 
ainda não vê reflexos do mutirão, 
uma vez que ele teve início na 
semana epidemiológica número 
15. Acreditamos que, com o Muti-
rão, a partir da próxima semana 
comece a reduzir os números de 
casos notificados, embora ainda 
tenhamos possíveis casos positi-
vos, uma vez que há um grande 
volume de exames aguardando o 
resultado no Lacen”, explica Bea-
triz Tambosi.

O número de notificações subiu 
esta semana para 1.559; dessas, 
317 casos foram descartados e 
952 ainda aguardam resultado.

Importante reforçar: Que cada morador verifique o 
terreno, com atenção especial aos pequenos recipien-
tes que podem acumular água, como tampinhas de 
garrafa, pneus, potes, caixas de água, caixas de reuso 
de água e até mesmo o reservatório da geladeira.
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ÓRFÃOS DA TERRA
Bruno confessa a Valéria que não a ama 

mais. Aziz se descontrola e jura que trará Laila 
de volta. Áida registra quando Fairouz avisa 
a Soraia sobre um bilhete de Hussein. Jamil 
pede Laila em casamento. Rania repreende 
Camila e afirma a Miguel que dará uma lição 
na menina. Almeidinha e Tomás detêm Jamil, 
para desespero de Laila. Norberto se insinua 
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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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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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Rita tenta ver a filha
Em “Malhação” Joaquim pede orientação para Lara. Marco Rodrigo se irrita com 

comentários de Carla. Rita e Jaqueline fazem um retrato falado dos bandidos que levaram 
José Carlos. Martinha reclama com Meg do desinteresse de Filipe. Camelo questiona Raíssa 
sobre seus sentimentos por ele. Regina se preocupa com as novas amizades de Guga. Carla 
afirma que acompanhará Rita até o laboratório para fazer o exame de DNA. Daniel convida 

Jaqueline para sair. Lígia chega ao laboratório e Rita tenta ver a filha.
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em "onipre-
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ONG
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(?) de
linha: de
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manuais
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centrais 

de "João"

"A (?) do
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peça
teatral
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em inglês
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que encaminha 
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A do Golfo é a responsável pelo
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(?) de trabalho:
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própria do
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Ponho em
fileira
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O de
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Guerra de

Troia
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internet

Lina 
Bo (?):

projetou 
o Masp

Amigo, 
em francês

Deixar de
acertar 

Estímulo
auditivo

Interjeição
paraense

Cebola, 
em inglês
Hiato de
"caótico"

Veneram
Mostra-se

radioso
(fig.)

Alcatrão,
em inglês

Poder, 
em inglês

Extensão 
de arquivo
Multidão

(pop.)

3/ami — can — gad — sad — tar — top. 4/cast. 5/onion.
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Você vai sentir que quer ficar longe de tudo. Evite 
atividades agitadas e não assuma tarefas gigan-
tescas. Não tenha medo de pedir ajuda externa, 
você não é a pessoa certa para o trabalho hoje.

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 se sente pronto para corrigir a situação, 
tirar as conclusões certas e começar de novo. 
Problemas nos rins vão afetar a sua saúde, então 
beber mais líquidos seria uma boa ideia. Você 
precisa se livrar do supérfluo em todos os níveis.

Um golpe de sorte vai permitir que você faça 
progressos no aspecto social. Não perca tempo 
com detalhes. Você vai estar em excelente forma. 
Tenha cuidado com o que come e você terá mais 
energia.

Você saberá como transformar as circunstâncias 
incomuns com as quais vai se deparar. O dia em 
que você for capaz de mover montanhas ainda 
não chegou, portanto modere suas ações e não 
se compare com os outros!

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do 
presente constrói a sua confiança. Aproveite ao 
máximo a paz e a tranquilidade do dia para dar 
atenção ao que pode estar faltando em sua dieta.

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

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar 
tempo a um amigo que precisa do seu apoio. Você 
sente a necessidade de desacelerar um pouco 
para ouvir os seus instintos mais profundos e ter 
um descanso sem se sentir culpado - você não 
tem razão para isso.

Você quer derrubar barreiras. Não coloque a car-
roça na frente dos bois, faça a coisa certa. Há 
muito estresse em torno de você, mas você não 
pode fazer mais nada. Seria melhor procurar uma 
atmosfera calma e descansar.

Você está atraindo novas amizades que serão um 
trunfo para o futuro. Esteja aberto a novas ideias. 
Você sente a necessidade de moderar suas ações 
e isso é bom. Ouça seus instintos mais profundos 
e recupere-se de vibrações negativas do passado.

Sua vitalidade está fazendo com que você tenda 
a se afirmar de uma maneira aleatória. Pense 
antes de falar. Não se deixe ser subjugado pelas 
exigências dos outros. Você precisa de paz e 
tranquilidade, admita isso e não se sinta culpado.

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.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
04 
01 
03 
08

Viaturas da Polícia Militar inicia-
ram rondas constantes nas proximi-
dades do HU (Hospital Universitário) 
de Cascavel no fim da tarde de on-
tem a pedido dos próprios funcioná-
rios do local. Os servidores temiam 
que os autores do atentando à vida 
do empresário Sandro Rossi invadis-
sem o hospital. 

A direção do Hospital Universi-
tário disse que está tomando pro-
vidências para evitar problemas.  

Segundo ataque 
Essa é a segunda vez que o empresário 

é atingido por tiros na loja. Sandro Rossi 
sofreu uma tentativa de homicídio no 
dia 29 novembro de 2018 e também 
ficou em estado grave na época. Na 
ocasião, um homem entrou na loja e 

disparou três vezes na direção do em-
presário, atingindo-o no tórax, na região 

pélvica e no pescoço. 

Das 168 pessoas presas no 
Paraná na Operação PC 27, da Po-
lícia Civil, deflagrada ontem, três 
foram na região de Cascavel. De 
acordo com a delegada-chefe da 
15ª Subdivisão Policial de Casca-
vel, Mariana Vieira, mandados de 
busca e apreensão foram cumpri-
dos em Matelândia, Corbélia e em 
Capitão Leônidas Marques; três 
pessoas foram presas durante o 
cumprimento dos mandados. 
Duas pessoas foram presas em 
flagrante em Capitão Leônidas 
Marques, um mandado de pri-
são foi cumprido em Matelân-
dia. Os crimes eram referentes 
a tráfico de drogas, fur to e cor-
rupção de menores.

A família de Sônia Miotto procurou a Polícia 
Civil no fim da tarde de ontem para comunicar 
o desaparecimento da mulher. Ela mora no Bairro 
Country, teria depressão e teria saído de casa e 
não retornado. Informações podem ser repassadas 
à polícia pelos telefones 190 ou 197, ou à filha 
de Sônia, no telefone (45) 99978-1235. 

Acusados de 
homicídio no júri
Felipe Mariano Correa e Robson 
Teodósio da Silva sentam hoje no 
banco dos réus do Fórum Estadual 
de Cascavel. Eles são acusados 
de homicídio qualificado, com a 
qualificadora de dificultar a defesa 
da vítima, pela morte de Eduardo 
Rafael Padilha. Eduardo foi morto 
a tiros no dia 23 de maio de 2018, 
enquanto andava no Bairro Parque 
São Paulo. Os dois acusados foram 
presos em agosto do ano passado 
e permanecem detidos. 

A operação foi realizada em 
todo o País de forma simultânea. 
No Paraná, cerca de 550 policiais 
civis participaram da ação que teve 
como objetivo combater a crimina-
lidade, assim como cumprir man-
dados judiciais contra suspeitos 
pela prática de diferentes tipos de 
crimes, como roubo, homicídio, es-
tupro e participação em crime orga-
nizado, entre outros, além de fazer 
prisões em flagrante. 

Ataque a empresário: PM
faz segurança de hospital 

VIATURA faz rondas para garantir segurança no HU

CARRO foi encontrado próximo ao Contorno Oeste 

ASTRA usado no ataque foi levado à 15ª SDP onde 
passou por perícia 

POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular para 
ver o atendimento 
à vítima e a busca 
pelos autores 

HAVIA pelo menos 24 perfurações no corpo do 
empresário 
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Busca pelos autores
Logo após o crime, o carro usado na 
tentativa de homicídio foi localizado 

pela polícia em meio a uma plantação 
de milho próximo ao Contorno Oeste, 

na BR-163. A placa do veículo está 
registrada como uma motocicleta. 

Durante toda a tarde policiais - com o 
apoio de um helicóptero - realizaram 

diligências na região em busca dos auto-
res do crime, mas até o fechamento desta 

edição ninguém havia sido preso. 
Questionada pela reportagem do Ho-
jeNews sobre a possibilidade de o 

crime estar ligado a um possível acer-
to de contas envolvendo suspeitos 

de tráfico internacional de drogas, a 
Delegacia de Homicídios afirmou que 
“ainda é cedo para qualquer conclu-

são em relação ao fato”. 
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Operação PC 27 prende 3 em Cascavel

O atentado
O empresário Sandro Rossi ficou em estado grave após ser atingido por mais 
de 20 disparos de pistola 9 mm na manhã de ontem na loja de bebidas dele 

no Bairro Santa Cruz, em Cascavel. 
O homem estava na frente do estabelecimento quando um veículo Astra de 

cor preta chegou e vários disparos foram feitos contra o empresário. Socorris-
tas encontraram no corpo de Sandro pelo menos 24 perfurações, as três mais 
graves atingiram o peito do empresário. No local do crime foram encontradas 
mais de 30 cápsulas de projéteis e a fachada do estabelecimento ficou dani-
ficada por conta dos disparos.  Rossi foi levado ao HU com risco de morrer e 

ontem mesmo já passou por cirurgia. 
De acordo com informações repassadas por funcionários do HU, o estado 

dele era estável até o início da noite de ontem. Ele permanece na UTI (Unida-
de de Terapia Intensiva) e deve passar por nova cirurgia ainda hoje. 

POSICIONE o leitor 
de QR Code do seu 
celular e veja detalhes 
do cumprimento dos 
mandados na região 
de Cascavel  

Desaparecida
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De olho nas disputas da tem-
porada que marcará o retorno do 
futsal feminino de Cascavel aos 
campeonatos da Federação Para-
naense de Futebol de Salão, os 
times cascavelenses das cate-
gorias adulta e sub-17 estão em 
contagem regressiva para iniciar o 
Estadual, na próxima semana.

Pela Série Ouro do Paranaense, 
na categoria adulta, o Cascavel Futsal 
Feminino estreará em casa no dia 5 
(domingo), contra a equipe de Arapon-
gas, às 14h, no Ginásio da Neva.

A competição conta ainda com 
os times de Cianorte, Toledo, Lon-
drina, Ponta Grossa, Guarapuava, 
Maringá, Colombo, Cantagalo e 
Telêmaco Borba. Todos os parti-
cipantes se enfrentarão em turno 
único na primeira fase, que irá até o 
dia 17 de agosto, e os oito melhores 

avançarão às quartas de final.
Comandada por Luiz Vogt, o 

Buchecha, a equipe cascavelense 
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Futsal feminino no Estadual

conta 10 atletas da categoria e 
outras quatro que atuam também 
pelo elenco sub-17. No total, ape-
nas três delas são de Cascavel, 
mas o entrosamento parece afi-
nado, pois no mês passado, no dia 
9 de março, a Serpente faturou o 
título da 5ª Copa Kagiva, realizada 
em Toledo e que contou com os 
times de Colombo e Toledo, que 
também estarão no Estadual.

Já a equipe sub-17 do Cascavel Futsal Feminino, também comandada por Buchecha, fará sua estreia 
no Campeonato Paranaense da categoria em Curitiba, nos dias 3 (sexta-feira) e 4 (sábado) de maio. 
Os compromissos pela 1ª fase do Estadual serão contra Londrina, Itaipulândia e o anfitrião Curitiba/
Cancun. Ao todo a competição conta com 16 times, que terão os resultados da 1ª fase válidos para 
a formação dos grupos da 2ª fase. De acordo com o treinador cascavelense, há mais de dez anos o 
município não disputa os Estaduais femininos adulto e sub-17 da Federação Paranaense.

Escolinhas em 
dois polos
Além das equipes sub-17 e 
adulta, voltadas ao rendimento, 
o futsal feminino de Cascavel 
conta com duas escolinhas da 
modalidade. São dois proje-
tos sociais, que funcionam no 
Bairro São Cristóvão e no Jardim 
União, destinado a jovens de 11 
a 14 anos de idade. As aulas na 
quadra de esportes do Colégio 
Estadual Marilis Faria Pirotelli 
ocorrem às segundas-feiras e as 
na quadra do Centro Poliespor-
tivo às terças-feiras, a partir das 
17h45 em ambos os dias. Já o 
treinamento das equipes de ren-
dimento é realizado no Ginásio 
Sérgio Mauro Festugatto.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
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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, 25 DE ABRIL DE 2019

1- Cristian Coelho Carvalho e Luana Antunes dos Anjos
2- Roberto Kucarz dos Santos e Aurelia Borges
3- Robson dos Santos de Alencar e Jaqueline Silveira
4- David Correa Lagner e Taiane Magalhães
5- Leandro Shigueru Ikuta Ueda e Priscila Celina da Silveira Moraes
6- José Luiz Martin Massotti Winiarski e Gisele Taise Bazzanezi
7- Rafael Bueno de Camargo e Isabella Ribeiro Alves Mariano
8- Jurandir Nunes e Thalia da Silva Lisboa
9- José Domingos Pereira dos Santos e Maria Barbosa Calisto
10- Lédson Luiz Leopoldo e Lucimara Schmidt

A comunidade espor tiva de 
Cascavel estará reunida amanhã, 
e durante uma semana, para as 
disputas da fase municipal da 66ª 
edição dos Jeps (Jogos Escolares 
do Paraná). A abertura oficial da 
competição será às 19h desta sex-
ta-feira no Ginásio Sérgio Mauro 
Festugatto, e contará com o tradi-
cional desfile das delegações, exe-
cução do hino nacional, juramento 
do atleta e o acendimento do fogo 
que simboliza a chama dos Jogos.

Os Jeps movimentarão cerca 
de 2 mil alunos-atletas de 12 a 
17 anos de 49 instituições de 

JOGAM HOJE

LIBERTADORES
17h Zamora x Cerro Porteño
21h Jr Barranquilla x San Lorenzo
23h Melgar x Palmeiras

ESPANHOL
14h30 Sevilla x Rayo Vallecano
15h30 Real Sociedad x Villarreal
16h30 Getafe x Real Madrid

COPA DO BRASIL
19h15 Londrina x Bahia
21h30 Santa Cruz x Fluminense

Tudo pronto para os Jeps
ensino, da rede pública e particu-
lar. Nove modalidades estarão em 
disputa: atletismo, basquete, fut-
sal, handebol, taekwondo, tênis 
de mesa, vôlei, vôlei de praia e 
xadrez, todas com duelos nos nai-
pes feminino e masculino.

Modalidade que tradicional-
mente reúne mais participantes, o 
futsal masculino abrirá os Jogos, 
com duelos antes mesmo da 
abertura oficial, nesta sexta-feira. 
Desde às 8h os ginásios do CIE 
Alice Martelli, do São Cristóvão e o 
Sérgio Mauro Festugatto já recebe-
rão partidas pelo naipe masculino. 

Destaque para o embate entre Sesi 
Internacional e Colégio Estadual 
Marilis Faria Pirotelli, pela categoria 
A (15 a 17 anos), marcado para as 
20h30, logo a cerimônia de aber-
tura, no Ciro Nardi. 

Outros locais
Outros sete locais de com-
petições também serão 
utilizados durante os Jeps: 
os ginásios dos colégios 
estaduais Castelo Branco e 
Padre Carmelo Perrone; do 
CEEP Pedro Boareto Neto; 
do Tuiuti Esporte Clube; o 
Eduardo Luvison; o Teatro 
Municipal Sefrin Filho; a pista 
de atletismo do Ciro Nardi; 
e a Associação de Mora-
dores do Bairro Pioneiros 
Catarinenses.
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Cartão
Convênio
Saúde

Com o cartão pós-pago 
instituto Iguaçu você fica sem 
se preocupar com possíveis 
emergências que podem 
surgir, garantindo que o 
cuidado com sua saúde fique 
em primeiro lugar
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