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De casa nova, IPMC mantém 
fundo de R$ 320 milhões
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HojeNews: 42 anos dedicados a 
informar com responsabilidade 
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Em virtude do feriado, o Jornal Hoje não circulará nesta quinta-feira. 

Paranhos desabafa: “O jogo é duro”
l Pág. 3

l Pág. 6 
Um guarda da Patrulha Maria da Penha foi afastado do cargo após investigações revelarem que ele 
assediava mulheres vítimas de violência doméstica que eram atendidas pela patrulha. 

Guarda é suspeito 
de assediar vítimas

AÍLTON SANTOS

Cascavel Futsal
O Cascavel Futsal fez valer o fator casa no Ginásio da Neva e 
goleou o São Lucas por 7 a 0, na noite de ontem, pela 6ª rodada 
do Paranaense de Futsal. Roni, Issamu, Edmar, Rabisco, Jorginho, 
Humberto e Madson marcaram os gols. Com a vitória, a sexta em 
seis jogos, a Serpente chegou aos 18 pontos na liderança isolada do 
Estadual. O próximo compromisso será novamente diante da torcida, 
mas pela Liga Futsal, contra o líder Carlos Barbosa, no sábado (4).
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  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

 Criado para ser um porta-voz da comunidade, o 
Jornal Hoje nunca se furtou da sua missão. Há 42 anos 
publica os acontecimentos mais importantes da cidade 
de Cascavel, acompanha eleições políticas, cobra o 
cumprimento de promessas, denuncia irregularidades 
e corrupção com dinheiro público, enumera direitos, 
defende o cidadão comum e é parceiro da sociedade 
civil organizada. Caminha pari passu com o desen-
volvimento econômico e social de Cascavel, conta a 
história de sua gente, registra as conquistas locais, é o 
canal de toda a população que precisa e nem sempre 
consegue ser ouvida ou tem seus direitos respeitados.

Nessas mais de quatro décadas, o Jornal Hoje 
sobreviveu a diversas crises econômicas e institucio-
nais, reinventou-se uma vez mais após ter sido subme-
tido a uma intervenção judicial derrubada depois pela 
própria Justiça, e desde então se tornou o HojeNews, 
ainda mais focado e direto aos anseios da sociedade. 
Já são quase dois anos de circulação gratuita, alcan-
çando cada vez um público maior.

Em um período em que a imprensa sofre inúmeros 
ataques e vem sendo confrontada com as fake news 
e as campanhas de desinformação disparadas com o 
objetivo de enfraquecer a democracia, o HojeNews 
lança mão sempre do bom jornalismo como compro-
misso social, como respeito ao cidadão e como pre-
missa profissional.

Estamos diante de um cenário difícil e desafiador, 
mas que precisa ser enfrentado com muita responsa-
bilidade e obstinação para que nossa missão diária 
seja cumprida e a sociedade não fique desguarnecida 
e desprotegida.

Desde sempre, nosso compromisso é com o leitor, 
com o cidadão comum, com a sociedade. Assim foi, é 
e continuará sendo. 

 “O medo faz parte da vida da gente. 
Algumas pessoas não sabem como 
enfrentá-lo, outras - acho que estou 

entre elas - aprendem a conviver com 
ele e o encaram não como uma coisa 

negativa, mas como um sentimento de 
autopreservação.” 

Ayrton Senna, piloto e um dos maiores ídolos brasileiros, 
que morreu em um acidente no dia 1º de maio de 1994.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Pedalada fiscal em Cascavel
A liberação de R$ 600 mil para o Programa Integrado de Segurança 

Comunitária gerou divergências na sessão de ontem na Câmara. 
Tal medida seria para pagar horas extras na Guarda Municipal, por 

meio de diárias, burlando o limite prudencial previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A acusação partiu do vereador Fernando 
Hallberg, que alega existir um “cabide de cargos comissionados”. 
O advogado Rafael Brugnerotto também defendeu que a medida 
é irregular: “É uma gambiarra jurídica, uma pedalada fiscal. Isso 

pode dar problema ao prefeito. Sou contra para evitar problemas 
à administração”, argumentou. Pedido de adiamento recebeu 13 

votos contrários e sete favoráveis, e o projeto foi mantido.

Atores políticos
Paranhos declarou ainda que o “jogo sujo” da política 

cascavelense começou com força total. Contou que conversou 
com uma pessoa que teria recebido dinheiro de adversários para 

encenar na UPA. “Tem gente mandando pessoas na UPA para 
fazer escândalo - contratando gente para ir à UPA cair e chamar a 

imprensa para fazer um escândalo”, acusou.

Se no Brasil afora a Previ-
dência tira o sono de gesto-
res, em Cascavel a situação é 
muito mais confortável. Com 
o uso de recursos em aplica-
ções em investimentos ban-
cários, o IPMC (Instituto de 
Previdência do Município de 
Cascavel) consegue aumen-
tar o rendimento e hoje acu-
mula um saldo positivo de R$ 
320,6 milhões divididos em 
27 fundos diferentes. Há três 
anos havia R$ 247 milhões, 
aumento de R$ 74 milhões. 

O montante representa uma 
segurança aos 2,5 mil aposen-
tados e pensionistas e aos 9,6 
mil servidores ativos que ontem 
receberam a nova sede admi-
nistrativa do Instituto, com 590 
metros quadrados.

A reforma do antigo depó-
sito da merenda escolar cus-
tou R$ 606 mil - verba originá-
ria de uma ação ganha contra 
o extinto Banestado. 

Depois de dois anos e 
quatro meses à frente da 
presidência do IPMC, Alcineu 
Gruber vê um antigo sonho 
do funcionalismo público se 
tornar realidade: uma sede 
própria com atrativos que 

“Não-me-toque”
Na continuidade da 
discussão, Pedro Sampaio 
disse que a atual gestão 
é “não-me-toque” - 
ninguém pode falar nada. 
E também deu uma receita 
em relação aos gastos: 
“Cortem os comissionados 
pela metade. Eu não 
tenho cargo lá”, disse. Na 
presidência da Comissão 
de Finanças há dez dias, 
Roberto Parra também 
se posicionou contra a 
manobra: “Entrego chapéu 
se tiver que fazer as coisas 
erradas. Não vai ser por 
telefonema, pressão do 
Executivo que vou aceitar”.

Boca solta
O vereador Jorge Bocasanta, 
sempre polêmico, soltou 
seu verbo: “Deve ter uns 
900 vagabundos que 
querem mamar na teta. 
‘Nego’ que não quer 
trabalhar, é rua. O prefeito 
se acovardou. Professor 
que não quer dar aula, 
é rua. Guarda que não 
quer prender, rua. Médico 
também”. Já o vereador 

Rômulo Quintino defendeu 
dizendo que existe uma 
tentativa de “barrar os 
projetos do Executivo”. No 
fim, a liberação de verba para 
as diárias recebeu 11 votos 
favoráveis e nove contrários - 
quem votou a favor também 
foi Brugnerotto, embora 
tenha argumentado contra o 
projeto.

Jogo duro e sem trégua
“O jogo é duro!”, disse 
Leonaldo Paranhos ontem na 
inauguração da sede do IPMC, 
ao enfatizar que vem sofrendo 
pressões de grupos que se 
sentem prejudicados com 
medidas administrativas. O 
prefeito não poupou palavras 
para repudiar opositores 
políticos que vêm usando as 
redes sociais para difamá-lo. 
“Começa o processo eleitoral. 
Um fica bravo por perder 
eleição e debita sua derrota 
ao prefeito. Outros com 
interesse em assumir o cargo 
antecipam as eleições”, 
declarou o prefeito, que disse 
acompanhar de madrugada 
os 76 grupos políticos que 
participa no WhatsApp.

Aplicação a aposentadorias
chega aos R$ 320 milhões 

2,1 mil servidores afastados
Cascavel tem hoje 2,1 mil servidores afastados - a maioria por 
licenças médicas. Constam ainda na atual administração 1,2 
mil processos administrativos. O prefeito Leonaldo Paranhos 
criticou ontem funcionários públicos que não desempenham 
adequadamente as funções e afirma que a produção ade-
quada dos serviços será cobrada. “Cobro produção. Servidor 
público tem que fazer sua parte. Tivemos que abrir muitos 
processos administrativos, tivemos roubo de peças, combustí-
vel, desvio de mercadorias e isso não posso admitir”, afirma o 
prefeito, que declarou total apoio aos “bons servidores”.  

n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: SECOM

garantem humanização aos 
que se dedicaram ao funcio-
nalismo público. “Temos uma 
estrutura referência para insti-
tutos previdenciários de todo 
o País, com salas de inves-
timento para discutirmos as 
aplicações e cuidarmos do 
futuro dos servidores. Tam-
bém implementamos salas 
para cursos de computação, 
aulas de inglês, xadrez e arte-
sanato. Essa é uma segunda 
casa dos servidores ativos e 
inativos”, declarou Alcineu.

O prefeito Leonaldo Para-
nhos (PSC) ficou emocionado 
ao avaliar o desempenho de 
Gruber no IPMC e também 
sua trajetória política. Ele foi 
indicado a assumir a Coorde-
nadoria Regional do governo 
do Estado. “Gruber enfrentou 
um grande desafio. O dinheiro 
do IPMC não pode servir de 
manobras. O simples fato 
de zelar das aplicações e 
não fazer especulações de 
interesses alheios levou a 
um rendimento fantástico”, 
enfatiza Paranhos. 
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 A Secretaria de Saúde de 
Cascave l  conf i rmou ontem 
mais uma mor te por H1N1 e 
outra por dengue no Município. 
Agora, são quatro óbitos provo-
cados por essas doenças.

A segunda vítima de H1N1 
é a de um homem de 68 anos 
que faleceu no dia 22 de abril, 
morador da Região do Lago. A 
primeira foi de uma criança de 
três anos que morreu no dia 
16 de abril na UPA (Unidade de 
Pronto-Atendimento) Veneza.

De acordo com números 
repassados pela Secretaria de 
Saúde de Cascavel, cinco casos 
da doença já foram confirmados, 
entre eles as duas mor tes e 20 

Agente é acusado 
de assediar vítimas

Um guarda municipal que inte-
grava a equipe da Patrulha Maria 
da Penha em Cascavel foi afastado 
e será investigado por assédio a 
vítimas de violência doméstica 
atendidas pela Patrulha. Há ainda 
suspeita de assédio de companhei-
ras de trabalho. 

A denúncia foi feita à corregedo-
ria da Guarda Municipal, à Polícia 
Civil e ao Ministério Público pela 
Comissão de Segurança Pública e 
Trânsito da Câmara de Vereadores. 
“Nós recebemos denúncias e ouvi-
mos testemunhas que nos passa-
ram um material farto sobre assé-
dio de pelo menos três mulheres 
que fazem parte da rede de prote-
ção e colegas de trabalho”, disse o 
vereador Fernando Hallberg. 

De acordo com o que foi apu-
rado pelos vereadores, o guarda 
aproveitava a situação de vulnera-
bilidade das mulheres e o acesso 

Provas
Os vereadores não divulgaram os 
materiais coletados, mas fontes 

extraoficiais revelam que o guarda 
teria enviado aos amigos fotos de 
pelo menos uma das vítimas nua 
dormindo com ele em um motel. 
Ainda de acordo com a fonte, os 

casos teriam começado ano passado.

Investigação 
comprometida
Os vereadores criticaram a admi-
nistração municipal por divulgação 
a situação em meio à apuração 
dos fatos, o que pode inclusive 
amedrontar outras vítimas a 
denunciarem. 
Também criticaram a informação de 
que o agente estava sendo investi-
gado “por um relacionamento amo-
roso com uma vítima”, quando são 
pelo menos três casos já apurados. 
O guarda foi afastado.
Os vereadores rechaçaram ainda a 
decisão de que a equipe da Patru-
lha Maria da Penha seja composta 
apenas por guardas femininas. Con-
forme eles, é preciso apenas haver 
educação e seleção de homens 
competentes para os cargos. 
O processo administrativo da corre-
gedoria que vai apurar o caso deve 
ser finalizado em 30 dias.  

a elas - por meio de celular e/ou 
presencial durante as rondas - para 
se aproximar. Não há registro de 
violência nem estupro. As relações 
teriam sido consentidas.  

Em coletiva à imprensa na tarde 
de ontem, os vereadores disseram 
que há suspeitas de que colegas 
de trabalho e o próprio diretor 
da Guarda Municipal teriam sido 
coniventes com a situação, já que 
sabiam e não denunciaram.

O guarda pode responder por 
abuso de autoridade e assédio sexual.

POSICIONE 
o leitor de 
QRCode de seu 
celular para 
saber mais 
sobre o caso 

situações suspeitas seguem 
aguardando resultados de exa-
mes. A suspeita de H1N1 para a 
mor te da menina de 5 anos que 
morreu em um hospital privado 
foi descar tada.

De acordo com dados da 
Secretaria da Saúde no Paraná, 
neste ano já são 17 casos de 
H1N1 e, desses, sete morreram, 
sem contar a última confirmação 
em Cascavel. 

Hoje tem vacinação 
A Secretaria de Saúde de Cascavel informou que haverá vacinação nesta quarta-
-feira, feriado do Dia do Trabalho. Pessoas do público-alvo maiores de 14 anos 
podem procurar o PMI (Programa Municipal de Imunização), que fica na Rua 

Presidente Kennedy, 2.546, e as unidades de saúde do Los Angeles, Santo Ono-
fre e Nova Cidade, que estarão abertas apenas para vacinação das 8h às 17h.

Dengue 
A segunda morte por dengue 
neste ano em Cascavel também 
foi confirmada ontem. É a de um 
homem que morava no Jardim 
Universitário e que morreu no dia 7 
de abril. A primeira vítima foi uma 
mulher de 80 anos que morreu 
em 30 de março.  No Estado, já 
são oito óbitos, além dos dois em 
Cascavel, cinco em Londrina e 
um em Maringá. São 4.970 casos 
confirmados no Paraná, 779 casos 
a mais que na semana passada.  

Duas mortes por gripe e duas por dengue
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Hoje News: 42 anos 
pela melhor informação

Neste dia 1º de maio, os cas-
cavelenses estão em festa com o 
HojeNews. São 42 anos de his-
tória celebrados nesta data mar-
cando o avanço e o dinamismo de 
um jornal diário sempre focado na 
credibilidade, na informação e em 
quem de fato importa: você, leitor, 
e a sua melhor informação.

O Jornal Hoje viu ao seu lado, 
nessas mais de quatro décadas de 
história, Cascavel praticamente tri-
plicar em população, passar dos 

Com o tema No Trânsito o Sen-
tido é a vida, o Movimento Maio 
Amarelo 2019 será lançado nesta 
quinta-feira (2) em Cascavel. 
Durante todo o mês ocorrerão ati-
vidades de conscientização como: 
ações em ruas, palestras, ativida-
des em escolas e apresentações 
teatrais. O objetivo é atingir desde 
crianças até idosos. 

De acordo com a Cettrans, o 
número de mortes no trânsito de 
Cascavel no primeiro trimestre deste 
ano teve queda de 66,67% em rela-
ção ao mesmo período do ano passado.

Outro dado que chama a 
atenção é a redução de multas. 

cerca de 100 mil habitantes no iní-
cio dos anos 1980 para os mais 
de 324 mil segundo estimativa do 
IBGE de 2018. Acompanhou a evo-
lução da agricultura, alcançando o 
importante título de segundo maior 
VBP (Valor Bruto da Produção Agro-
pecuária) do Paraná chegando ano 
passado a R$ 1,547 bilhão; alcan-
çar um PIB (Produto Interno Bruto) 
histórico que triplicou em uma 
década, chegando a R$ 11 bilhões.

O Jornal Hoje faz par te da 

história de Cascavel. Acompanhou 
e abraçou causas como as que 
resultaram na conquista das Dele-
gacias Regionais da Receita Fede-
ral, da Polícia Federal, das Varas 
Estaduais e Federais da Justiça. 
Viu e registrou o Município se tor-
nar referência regional e estadual 
de desenvolvimento abraçando 
bandeiras ao avanço de todo o 
complexo como a extensão da Fer-
roeste, o Aeroporo Regional, causa 
esta defendida há décadas, além 
da duplicação das rodovias e o 
melhor escoamento da produção.As suas autotransformações

Em mais de quatro décadas de história, o HojeNews se transformou também 
em suas próprias linhas e layouts. Adequou-se às novas plataformas e, além do 
periódico impresso, que recebeu uma nova roupagem ainda mais moderna e 
de fácil manuseio em 2017 distribuído gratuitamente, está presente nas redes 

sociais. Na rede mundial dos computadores rompe a barreira do espaço e man-
tém bem informados cascavelenses que vivem pelo mundo afora.

Em meio a tudo isso, não abre mão da ética e do compromisso com a 
verdade, defendendo sempre a liberdade de imprensa e de expressão em 

função do bem comum. 
Referência em investigações jornalísticas, tem como característica o ineditismo, 

informar antes e com credibilidade.

Como tudo 
começou
A trajetória do HojeNews - na 
época chamado apenas de Jornal 
Hoje - foi iniciada em 1º de maio 
de 1977 pelos jornalistas Frede-
rico Leopoldo Sefrin Filho, Heinz 
Schmidt, Pedro Valdir de Souza 
e João Adelino de Souza. Anos 
depois o jornal foi assumido 
pelos irmãos Rozelmo e Rosalvo 
Tavares da Silva. Em 1988, o 
empresário Alfredo Kaefer adqui-
riu o periódico, sendo responsá-
vel pelo seu grande crescimento 
e pela consolidação do seu  
papel na sociedade de  
Cascavel e região. 
Após um período sob interven-
ção judicial, em junho de 2017 o 
comando do jornal foi retomado, 
agora pela empresária Clarice 
Roman, com o desafio de recon-
quistar o espaço perdido. 
Com uma equipe enxuta e for-
mada por profissionais expe-
rientes, éticos e comprometidos 
com a missão de bem informar, 
o HojeNews circula diariamente 
com distribuição gratuita e 
amplia dia a dia os acessos em 
suas plataformas digitais. 

Maio Amarelo: o sentido é a vida 
Comparando abril de 2017 com o 
mesmo mês de 2018 houve redu-
ção de 59%. Indo de 3.766 para 
2.249. A redução se deu mesmo 
diante do aumento da frota regis-
trada pelo Detran-PR. A frota pas-
sou de 221.484 em 2017 para 
229.677 em 2018. 

POSICIONE o 
leitor de QRCode 
do se celular e veja 
a programação 
completa de ações 
do Movimento 
Maio Amarelo em 
Cascavel
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MALHAÇÃO 
Filipe fica constrangido com Martinha. 

Carla discute com Marco Rodrigo sobre a 
palestra que ele fará na escola. Guga des-
conversa quando Regina pede para conhecer 
a pessoa com quem está saindo. Rita encontra 
Guga perto do local onde ela observa a filha. 
Jaqueline se preocupa com seu encontro com 
César. Martinha beija Filipe. Anjinha se sente 
culpada por mentir para Cléber. Madureira ques-
tiona Daniel sobre seu envolvimento com Jaque-
line. Meg descobre que Martinha está fingindo 
sobre seu estado para Filipe. Cléber pede para 
falar com Marco Rodrigo, e Anjinha se apavora. 
Lara avisa a Lígia e Joaquim sobre o resultado 
do exame de DNA. Guga descobre que Rita é a 
pessoa que quer ficar com Nina.  

VERÃO 90
João faz uma ligação anônima para Quin-

zinho, denunciando que Jerônimo recebeu 
dinheiro do prefeito. Dandara aceita a trégua 
proposta por Mercedes. Quinzinho pressiona 
Jerônimo para saber a verdade. O dinheiro de 
Jerônimo desaparece e ele acusa Vanessa. 
Manu conta a Kika que João é o verdadeiro 
Manuel. Janaína não gosta de ver Manu com 
João. Jerônimo constata que foi Galdino quem 
roubou o dinheiro que ele desviou da PopTV. 
Candé discute com Larissa por causa de 
Diego. Madá e Patrick entregam um pote de 
doce de leite para Janaína descobrir o que tem 
na receita. Mercedes presenteia Dandara com 
um vestido para a nora usar no coquetel de 
Vinícius. Quinzão vai ao encontro de Lidiane.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Nicolau discute com Walid e passa mal 

após a briga. Todos na cidade reclamam do 
mau cheiro da água. Diana foge de casa. Mar-
cos Paulo garante que sabe o que houve com 
a água da cidade. Diana pede ajuda a Luz, que 
tenta esconder a menina de Sóstenes. Nicolau 
e Afrodite prestam queixa do desaparecimento 
de Diana. Walid repreende Bebeto pela sugestão 
que fez à irmã. Luz pede a ajuda de Júnior.  

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Claudia, estressada por conta da pre-

sença de Fernanda, desconta nos filhos. 

Filipa, Paola, Hugo e Éric armam um plano 
contra Poliana. Paola começa a falar e a andar 
igual à Filipa. O vídeo do surto de Ruth vira-
liza. Roger se irrita com Claudia por ela não 
ter trazido nenhuma informação sobre Pen-
dleton. Dona Branca é maquiada por Arlete 
para grava um novo vídeo para o CLP. Marcelo 
procura Ruth e discute com ela sobre o veto 
ao projeto Escola dos Sonhos. Lorena discute 
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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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Em ”Órfãos da Terra”,  Rania confronta Aziz. Jamil se revolta quando osheik fala sobre a 
punição que aplicou em Hussein. Almeidinha e outros policiais rendem Aziz e seus capangas. 

Norberto é rude com Teresa, e pensa em Valéria. Fairouz se preocupa com Dalila. Hussein 
deixa a barraca de Samira, seu esconderijo. Aziz jura vingança contra Almeidinha. Benjamin 
revela a Rania e Miguel que foi Camila quem deu o endereço do centro de refugiados para 
Aziz, em troca de dinheiro. Rania descobre que Camila saiu de casa e teme pela vida da 
filha. Laila e Jamil viajam em lua de mel. Eva se emociona ao falar com Davi. Rania visita 

Aziz na prisão e exige que o sheik se afaste de Camila.
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Não se envolva em qualquer coisa absurdamente 
controversa, evite isso! Você parece estar atraindo 
isso hoje! Você não tem uma dieta equilibrada e é 
hora de resolver isso.

Você vai preferir trabalhar em equipe e terá bons 
relacionamentos por causa disso. Sua aptidão 
física não está adaptada às suas atividades. Os 
altos e baixos que você está experimentando é 
um sinal de fadiga mental.

Seu ritmo de vida está se intensificando, mas 
não se esqueça de si mesmo neste turbilhão de 
atividades. Você vai sentir a necessidade de ficar 
sozinho e uma real necessidade espiritual de se 
concentrar em si mesmo.

Observar as coisas vai fazer com que você queira 
adotar alguns valores novos e mais profundos. 
Uma súbita sensação de cansaço fará você ver 
que é hora de ter uma noite tranquila, passe algum 
tempo sozinha e descanse.

Você pode facilmente chegar a um acordo e a 
um compromisso firme e vai se orgulhar de suas 
realizações. Você deve ser capaz de ver as con-
sequências de seus excessos e ganhar ao gastar 
sua energia na mesma proporção.

Suas dúvidas vão desaparecer e isso vai levantar o 
seu espírito, você vai se sentir encorajado. Você vai ser 
invejado pelo seu dinamismo hoje. Você se sente muito 
mais à vontade consigo mesmo e deve isso a si mesmo 
e aos seus esforços para melhorar seu estilo de vida.

Não dê tanta importância aos a 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.

Sua atitude para perspectivas futuras amadureceu 
de forma realista e isso é evidente para as pes-
soas que o rodeiam. Você está em boa forma para 
se lançar na cena social. Talvez seja necessário 
um pouco de ar fresco, afinal.

Seus talentos como negociador vão ser muito úteis 
para classificar os conflitos em torno de você. O seu 
comportamento excessivo está fazendo você perder 
sua energia sem pensar. Contenha esses impulsos. 
Ou tire um tempo para se recuperar depois.

Você terá todo o prazer em fazer comentários cíni-
cos, mas tome cuidado para não ofender ninguém. 
Você está em sintonia com seu ambiente e não há 
obstáculos à vista, já que você vai ter uma aborda-
gem mais equilibrada. Isto lhe dará força.

Não acredite em fofocas, procure mais informação 
em primeiro lugar. Você vai enfrentar alguns peque-
nos inconvenientes que vão ajudá-lo a ver que você 
pode fazer algumas melhorias em sua saúde e no seu 
bem-estar. Não negligencie um estilo de vida saudável.

Você sente uma necessidade de aproveitar a 
vida e isso é exatamente o que você precisa para 
recarregar suas baterias de hoje. Seu bom humor 
é contagiante e você levará pessoas a sua volta 
junto com você.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
05 
01 
03 
08

O motociclista Jean Rodri-
gues de Oliveira, 32 anos, 
ficou gravemente ferido 
após bater em dois carros 
na manhã de ontem em Cas-
cavel. O acidente aconteceu 
na região do Ciro Nardi. 
Jean seguia pela Rua Souza 
Naves quando bateu em um 
carro que transitava pela 
Rua Cuiabá. Com o impacto, 
a moto bateu em outro veí-
culo estacionado. O capacete de 
Jean foi arrancado e ele sofreu 
ferimentos graves, inclusive na 
cabeça. Ele segue internado no HU 
(Hospital Universitário) em estado 
grave, porém de acordo com fami-
liares estável. 

Motociclista tem 
capacete arrancado

Absolvido
Roberto César Camargo foi 
absolvido da acusação homicídio 
qualificado pela morte de Gilmar 
de Oliveira Monteiro. O crime 
aconteceu em junho de 2016. Gil-
mar teria sido morto em Cascavel 
e seu corpo deixado em uma área 
rural de Assis Chateaubriand. A 
vítima foi encontrada amordaçada 
e com os pés e as mãos presos 
por uma fita de plástico. Roberto 
respondia o processo em liber-
dade. A justificativa da absolvição 
não foi informada até o fecha-
mento da edição.

Atropelado
Um adolescente de 16 anos teve 
ferimentos graves na cabeça ao 
ser atropelado por uma moto 
quando voltava da escola, no 
início da tarde de ontem, no 
Bairro Brasmadeira, em Casca-
vel. O motociclista também ficou 
ferido e os dois foram encami-
nhados à UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Tancredo.  

FÁBIO DONEGÁ
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UM CARTÃO
DE BENEFÍCIOS
COMO NENHUM
OUTRO!

OFEREÇA UM CARTÃO RECARREGÁVEL 
NUTRICARD PARA OS SEUS 
COLABORADORES, E DESFRUTE DE 
VANTAGENS EXCLUSIVAS.

/ nutricard

Saiba mais em:
nutricard.com.br

45 3321�1400
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Judô
Sete judocas cascavelenses da Asso-
ciação Esportiva Juventus/Secesp se 
destacaram no Campeonato Para-
naense Sub-18 e Veterano, realizado 
no último sábado em Toledo. Os 
veteranos Antônio Ricardo Torres 
Rodrigues (M-5, meio-pesado, até 
100 kg), Washington Toshihiro Dono-
mai (M-6, meio-médio, até 81 kg), 
Renato Fruerhiche (M-7, leve, até 73 
kg), Simone Nunes Paixão (F-5, meio-
-médio, até 63 kg) e Irene Izumi Sato 
Donomai (F-6, meio-pesado, até 78 
kg) se sagraram campeões estaduais. 
Já pela categoria sub-18 Murilo 
Tavares da Rosa (super ligeiro) foi 
medalhista de bronze e seu irmão 
Lucas Antônio da Rosa (leve, até 66 
kg) foi quinto colocado.

JOGAM HOJE
                  BRASILEIRÃO

16h Corinthians x Chapecoense
16h CSA x Palmeiras
16h Internacional x Flamengo
19h15 Avaí x Grêmio
19h15 Cruzeiro x Ceará
21h30 Fortaleza x Athletico-PR
21h30 Goiás x São Paulo
21h30 Vasco x Atlético-MG

                  SÉRIE B
16h Oeste x Guarani

                    LIGA DOS CAMPEÕES
16h Barcelona x Liverpool

                  SUL-AMERICANA
19h15 Sol de América x Mineros
21h30 Dep. Binacional x Independiente

                     FRANCÊS
14h Rennes x Mônaco

 A cidade de Cascavel receberá 
algumas das melhores equipes de 
handebol do Estado para as dispu-
tas da Copa Paraná – Troféu Antô-
nio Cesar de Oliveira/Cesinha, 
que será realizada neste sábado 
e domingo em quatro das quadras 
do ginásio de esporte do Centro 
Educacional FAG.

A competição, realizada em etapa 
única, contará com 41 equipes, 
sendo seis da categoria adulta, 21 
da juvenil (sub-17) e 14 da cadete 

Handebol em Cascavel

Atletas da Apac (Associação dos 
Paratletas de Cascavel) que compe-
tem com apoio da Secesp, Roberto 
Marchioro (foto) e José Felipe Pavan 
representaram o paradesporto cascave-
lense, no fim de semana, na 2ª etapa da 
Copa Brasil de Paraciclismo, em Brasília 
(DF). Marchioro, que compete na 
categoria H5 (handbike), conquistou o 
4º lugar nas provas de resistência e con-
trarrelógio. Já Pavan, que compete na 
categoria C3 (para amputados) foi 5º 
colocado na prova de resistência e 6º 
no contrarrelógio. Ambos são treinados 
pelo professor Rodrigo Zini.

(sub-15). Cascavel só não terá repre-
sentantes no sub-15 feminino.

Também participarão do torneio 
representantes de Alto Paraná, Bom 
Sucesso, Cambé, Campo Mourão, 
Castro, Corbélia, Francisco Alves, 
Francisco Beltrão, jardim Alegre, Jus-
sara, Marialva, Maringá, Mercedes, 
Ourizona, Palmeira, Paranavaí, Ponta 
Grossa, Santa Izabel do Oeste, 
Santo Antônio do Sudoeste e São 
Miguel do Iguaçu, além da novidade 
Presidente Prudente (SP).

ARQUIVO ATLETA

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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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.

CASCAVEL, 1º DE MAIO DE 2019

José Augusto Francisco e Ediane de Jesus Leite Costa 
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Jogos Escolares
A fase municipal da 66ª edição dos Jogos Escolares do Paraná segue com intensa 

programação em Cascavel. A competição teve início na última sexta-feira e hoje 
dará início às partidas do tênis de mesa, a última modalidade a iniciar das nove em 

disputas. Também nesta quarta-feira serão conhecidos os vencedores do basquete e 
do vôlei de praia. Os jogos serão encerrados na quinta-feira e os campeões repre-

sentarão a cidade na fase regional, em Corbélia, no fim do mês.

 O feriado do Dia do Trabalhador, 
nesta quarta-feira, será de muito 
futebol pela 2ª rodada do Brasilei-
rão. Serão oito jogos, sendo três 
às 16h – horário de fim de semana 
–, outros dois às 19h15 e três às 
21h30. Destaque para Goiás x São 
Paulo, que se enfrentam no fim da 
noite no Serra Dourada.

É que Esmeraldino e Tricolor 
fazem o único confronto da 2ª 
rodada entre equipes que vence-
ram na estreia no campeonato. 
O Goiás venceu o Fluminense no 
Maracanã e o São Paulo venceu o 

Botafogo no Morumbi.
Já Avaí e Grêmio, às 19h15, na 

Ressacada, farão o único confronto 
da rodada entre times que larga-
ram com derrota na competição. O 
Leão da Ilha foi superado pelo Atlé-
tico-MG e o Imortal pelo Santos.

Os demais confrontos da 2ª 
rodada, incluindo os jogos de quin-
ta-feira (Santos x Fluminense, às 
19h15, e Botafogo x Bahia, às 20h), 
colocarão frente a frente times que 
buscam a segunda vitória consecu-
tiva contra equipes que tentam a 
primeira vitória no Brasileirão. 

   HOJE
16h Internacional x Flamengo
16h Corinthians x Chapecoense
16h CSA x Palmeiras
19h15 Cruzeiro x Ceará
19h15 Avaí x Grêmio
21h30 Fortaleza x Athletico-PR
21h30 Vasco x Atlético-MG
21h30 Goiás x São Paulo

        QUINTA-FEIRA
19h15 Santos x Fluminense
20h Botafogo x Bahia 

SÉRIE A - 2ª rodada

Feriado com Brasileirão

Equipe sensação da temporada europeia, o Ajax venceu o Tottenham, ontem, na Inglaterra, 
na partida de ida da semifina da Liga dos Campeões. O único gol da partida foi marcado 
por Donny van de Beek (foto), após bela troca de passes que envolveu também Zyiech e 
David Neres. Foi o nono gol consecutivo do Ajax em jogos fora de casa, sua melhor marca 
na história da Champions. O resultado permite ao time holandês avançar à decisão com um  
empate no jogo de volta, na próxima quarta-feira (8), em Amsterdã. 

Barça x Liverpool
Um dos jogos mais esperados da 
temporada europeia ocorre nesta 
quarta-feira pela Liga dos Campeões 
da Europa. No Camp Nou, Barcelona 
e Liverpool fazem o primeiro duelo 
de ida das semifinais do torneio. Em 
grandes temporadas, as duas equi-
pes chegam com o moral elevado 
para o duelo que está marcado para 
as 16h (de Brasília).
O Barça chega para o confronto 
após ter sido campeão espanhol, 
no fim de semana, enquanto os 
Reds seguem envolvidos também 
na busca pelo título inglês - está 
em segundo na classificação, a um 
ponto do líder Manchester City, a 
duas rodadas do fim.
Uma das atrações individuais da 
partida desta quarta será entre o 
melhor jogador do Campeonato 
Inglês, Van Dijk, que ainda não 
levou nenhum drible na temporada, 
contra Lionel Messi, estatistica-
mente o maior driblador da Europa.

 Tensão
A Conmebol anunciou a suspensão 
da partida entre Estudiantes de 
Mérica (VEN) e Argentinos Juniors 
(ARG), válida pela Copa Sul-Ame-
ricana, que estava marcada para 
esta quinta-feira (2), na Venezuela. 
O motivo é o clima de tensão que 
assola o país desde a manhã de 
ontem. A partida é válida pela 
primeira fase da Sul-Americana. 
No jogo de ida, a equipe argentina 
venceu por 2 a 0. 

 UEFA
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