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Homem é condenado 
pela segunda vez em 
menos de um mês
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Paranhos cogita meio
turno e “vale-creche”
Ao liberar dois novos Cmeis nos Bairros Maria Luiza e Esmeralda, o prefeito Leonaldo Paranhos 
disse que analisa adoção de “vale-creche” para beneficiar famílias que não têm onde deixar os 
filhos enquanto estão no trabalho. Ele também admitiu que estuda a adoção de meio-turno, o 

que dobraria a oferta de vagas. A fila de espera hoje é de 3.300 crianças. 
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Cascavel recebe Carlos 
Barbosa neste sábado, 
pela Liga Nacional

PÁGINA

15

Superação
Em busca de superar as 
próprias limitações e os 
adversários, cerca de 130 
paratletas distribuídos em 
dez equipes de sete cida-
des disputam neste sábado 
a etapa de abertura do 
Campeonato Paranaense de 
Handebol em Cadeiras de 
Rodas. A competição será 
no Ginásio Eduardo Luvi-
son, no Ciro Nardi.
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 Dia 5 de maio é o Dia da Língua Portuguesa. Esta data celebra 
a importância cultural e histórica da língua portuguesa para toda a 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

Se pensarmos na beleza e na importância da nossa língua 
portuguesa, temos tudo a comemorar. O português é falado por 
mais de 280 milhões de pessoas no mundo. É a quinta língua mais 
falada no mundo, a terceira mais falada no hemisfério ocidental e 
a mais falada no hemisfério sul da Terra. E é a língua que tem a 
palavra “saudade”, nascida em Portugal, nosso avozinho.

O português falado e escrito no Brasil, que veio com os colo-
nizadores portugueses, recebeu a influência e a contribuição de 
diversas outras línguas, especialmente do tupi falado pela maioria 
das nações indígenas espalhadas pelo país, antes da chegada do 
colonizador, bem como do idioma ioruba dos povos africanos que 
para cá foram trazidos como escravos. 

Foi um longo processo que se estendeu ao longo de quase 
quatro séculos. 

Mas não foram só as influências africanas e indígenas que aju-
daram a moldar o português do Brasil. No século 19, nossa língua 
também foi influenciada pelo francês, falado pela elite do País. Já 
no início do século 20 vieram as contribuições dos imigrantes, como 
dos italianos, que se estabeleceram nas regiões Sudeste e Sul. Daí 
as diferenças que existem entre o português falado no Brasil e o 
português falado em Portugal. Mas é a influência do inglês que se 
faz sentir mais nas últimas décadas. 

A língua portuguesa originou-se do latim, o idioma que o Império 
Romano difundiu por todo o continente europeu por volta do século 
3 a.C. E o latim já havia sofrido influência do  grego.

Então, comemoramos a nossa língua portuguesa, nosso maior 
patrimônio. Mas nós também a comemoramos no dia 21 de maio, 
consagrado como o Dia da Língua Nacional ou da Língua Mãe, 
que no nosso caso é o português. E viva a Língua Portuguesa! 

 “O que queremos é 
saber se as crianças 
estão aprendendo no 
ritmo [adequado]. Por 

isso faremos uma avalia-
ção da alfabetização do 
2º ano do ensino funda-

mental. Temos que pegar 
[recuperar] a criança 
que está ficando para 
trás e medir o que está 
acontecendo de certo e 

de errado”. 

Ministro da Educação, Abraham Weintraub, fala sobre 
as mudanças na avaliação da alfabetização de crianças 

brasileiras. Em vez de aplicar para todos estudantes, como 
era feito até então, o Ministério da Educação optou por 

realizar testes por amostragem.

Luiz Carlos Amorim é fundador e presidente do Grupo Literário A 
Ilha; ocupante da cadeira 19 da Academia Sul-Brasileira de Letras
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Salazar de volta?
Quem pensa que, aos 79 anos, o empresário e pecuarista 

Salazar Barreiros está acomodado com a vida de aposentado 
está inteiramente enganado. Ex-prefeito por dois mandatos, 
Barreiros está confiante na candidatura para 2020 à Prefeitura 

de Cascavel. Costurando alianças com grupos políticos, o 
Partido Progressista pode lhe confiar o posto nas próximas 

eleições. A última participação da família Barreiros em 
campanha foi em 2012, quando Idalina - esposa de Salazar - 
disputou e fez 6,4 mil votos. Três meses depois das eleições 

ela veio a falecer, aos 77 anos. Muitas preocupações de Idalina 
vieram a se confirmar: como o empréstimo em dólares que 

trariam grande endividamento ao poder público.

Realidade
Com o esforço do presidente da Comissão Permanente de 
Educação da Câmara de Vereadores, Carlinhos Oliveira, o 

secretário de Estado da Educação do Paraná, Renato Feder, 
esteve ontem na zona norte da cidade. Viu de perto o 

sufoco que os estudantes estão enfrentando: salas lotadas.

Negociações
Com o cargo de chefia 
regional da Casa Civil, Gugu 
Bueno ainda organiza as 
nomeações em seu favor. 
Após apoiá-lo na disputa 
a deputado estadual, 
Robertinho Magalhães é o 
próximo da lista a assumir 
uma função comissionada 
no governo de Ratinho 
Júnior (PSD). Tudo indica 
que uma cadeira estaria 
reservada a ele na 10ª 
Regional de Saúde.

Lâmpadas 
queimadas
A iluminação pública tem 
virado o apagão da gestão 
atual. E em pleno feriado 
quem saiu a campo foi o 
vereador Sidnei Mazzuti, 
que foi em busca das vias 
públicas com lâmpadas 
queimadas. O arrastão 
feito pelo parlamentar com 
direito a transmissão ao 
vivo pelas redes sociais foi 
para constatar o problema 
e cobrar o conserto.

Do contra
A oposição vem erguendo 

o tom de voz durante 
as sessões da Câmara 
de Vereadores. Diante 
da situação, o líder de 
Governo, Romulo Quintino 
(PSL), chegou a criticar 
uma articulação contrária 
às iniciativas do Executivo 
municipal. Tal mobilização 
seria apenas de cunho 
político e sem avaliar 
mais o conteúdo. Mesmo 
posicionamento tem sido 
declarado pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC), 
que tem se queixado da 
precipitação eleitoral dos 
adversários.

Ônibus na Brasil
A volta dos coletivos em 
plena Avenida Brasil parece 
que ainda não convenceu a 
todos, sobretudo parte dos 
parlamentares da Câmara. 
A Comissão de Segurança e 
Trânsito busca dados sobre 
como foram esses dois 
meses de circulação. Parece 
que a incidência de acidentes 
envolvendo os ônibus 
está entre os argumentos 
contrários, não apenas na 
Brasil, mas também nas 
Avenidas Tancredo Neves e 
Barão do Rio Branco.

Paranhos analisa
o “vale-creche”
Com uma demanda de 

3,3 mil crianças na lista de 
espera, o prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) analisa com 
a Secretaria de Educação a 
implantação do “vale-cre-
che” para beneficiar famí-
lias que não têm onde dei-
xar os filhos enquanto estão 
no trabalho. A possibilidade 
foi anunciada ontem durante 
a liberação de dois novos 
Cmeis (Centros Municipais 
de Educação Infantil) que 
serão construídos no Bairro 
Maria Luiza e no Bairro 
Esmeralda - juntos, terão 
capacidade para receberem 
400 crianças. “Avançamos, 
mas queremos avançar para 
chegar ao máximo de crian-
ças atendidas. Mães que tra-
balham e precisam deixar os 
filhos teriam uma ferramenta, 
o vale-creche, uma maneira 
imediata para quem está 
esperando vagas”.

Por enquanto não há esti-
mativas de custos nem os 
critérios para disponibilizar o 
vale-creche. A Procuradoria 

Jurídica ainda analisa os 
instrumentos legais para 
implantar o mecanismo e 
obter uma fonte de verbas 
para custear a iniciativa. 

Com o vale, as mães que 
trabalham poderiam pagar 
por educação infantil privada 
aos filhos. A Promotoria da 
Infância e Juventude já tem 
conhecimento da proposta 
do Executivo municipal, que 
também terá de passar pela 
Câmara de Vereadores.

Paranhos declara que, 
a exemplo de outras cida-
des da região, como Toledo 
e Foz do Iguaçu, Cascavel 
também analisa oferecer 
apenas meio período de aula 
no caso da educação infantil 
- a oferta de vagas deixaria 
de ser integral, duplicando 
assim a quantidade de vagas 
em toda rede. “Foz e Toledo 
fizeram isso. Ainda não tive 
esse convencimento. Tal-
vez seria possível a par-
tir das novas matrículas”, 
explica o prefeito.

Em confusão na Câmara de Cascavel, ontem, o advogado Armando Souza 
chegou a dar voz de prisão à chefe de gabinete do vereador Fernando Hallberg 
(PPL) e acionou a Polícia Militar para que a prendesse.  Contratado pelo guarda 
municipal da Patrulha Maria da Penha acusado de aliciar vítimas de violência 
doméstica, Armando queria documentos da Comissão de Segurança com as 
denúncias: “Houve abuso de autoridade, por isso dei voz de prisão. É direito 
o acesso a esses documentos”, argumentou o advogado. O procurador jurídico 
Rafael Salvatti esclareceu que não foi negado o repasse do relatório, no entanto, 
havia um prazo regimental de 15 dias. À tarde, os documentos foram entregues 
ao advogado e não houve prisões.

FÁBIO DONEGÁ
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 JUNTOS CONQUISTAMOS
JUNTOS COMPARTILHAMOS

SICREDI.COM.BR/VANGUARDA

DE RESULTADOS EM 2018
41% DISTRIBUÍDOS AOS

ASSOCIADOS

ESSES SÃO OS RESULTADOS QUE JUNTOS CONQUISTAMOS  
EM 2018  E TAMBÉM COMPARTILHAMOS,  COM 41% DO VALOR 
DISTRIBUÍDO ENTRE NOSSOS ASSOCIADOS. OBRIGADO POR 
FAZER PARTE DA SICREDI VANGUARDA E CONTE COM A GENTE 
PARA QUE JUNTOS POSSAMOS CONTINUAR CRESCENDO.

Vanguarda PR/SP/RJ
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

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

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444
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01 - CLEONIR JOSÉ WESTPHAL e SILVANA RISSO CARDOSO
02 - JOÃO VICTOR KASMIN e TALITA SALES MELGAÇO
03 - TIAGO DA CRUZ AMARAL e ANDRESSA DE CARVALHO
04 - EDUARDO JOSÉ RODRIGUES e VITÓRIA HELENA DURAN
05 - MARCELO ROSSI e JAQUELINE APARECIDA BUENO
06 - NILTON DARLAN DE OLIVEIRA PINTO e JHENIFHER THAINAN DA SILVA SOUZA
07 - ALVARO ANTONIO FLORES e MARIA FERREIRA
08 - ERASMO FERNANDO OBERGER e CRISTIANE LOPES PROENÇA
09 - MÁRCIO RODRIGUES e BERENICE APARECIDO DOS SANTOS
10 - KAIQUE CERQUEIRA DA SILVA e MÔNICA YASMIN DE ALMEIDA SILVA
11 - WELINTON LUIZ DA SILVA e MICHELE LUCI SADOVNHIC
12 - ELIAS DA SILVA e VANILDA SOARES DA LUZ
13 - RICARDO FERREIRA MAXIMIANO e CLAUDETE ROSTIROLLA
14 - IVO ANTONIO BILLI FILHO e HI KYUNG ANN
15 - MAYCON DOUGLAS OLIVEIRA LIMA e MONICA ANDRESSA DOS SANTOS ALVES

 O Provopar Cascavel (Programa do Voluntariado 
Paranaense) está iniciando a Campanha do Agasalho 
2019. O objetivo da campanha é atender as famílias 
em situação de vulnerabilidade social no Município. 
“Estamos recebendo doações de roupas, agasalhos, 
calçados e cobertores. O Provopar também recebe 
doações de alimentos, colchões, travesseiros, lençóis e 
utensílios domésticos. Precisamos da ajuda de todos”, 
disse a coordenadora do Programa, Neia Alberton. 
“Toda doação é sempre bem-vinda!”
As doações podem ser entregues na sede do 
Provopar, Rua Martim Afonso de Souza, 550 - 
Bairro Pacaembu. Informações pelo telefone (45) 
3902-1422. O atendimento é de 8h30 às 12h 
e das 13h às 17h30.  

Cascavel recebe capacitação 
do Beto Carrero World 

Levantamento realizado em janeiro 
de 2019 revela que 220 mil pessoas visi-
taram o Beto Carrero World apenas no 
primeiro mês do ano. O crescimento de 
público vindo de outros estados e regiões 
que necessitam de aéreo foi de 17% em 
relação ao mesmo período do ano ante-
rior. Esse crescimento é reflexo de um 
planejamento estratégico de inteligência 
mercadológica realizado desde o primeiro 
semestre de 2018 em diversas cidades do 
Brasil e do Mercosul.

Para reforçar e manter o crescimento 
de visitantes, o Beto Carrero World 

amplia em 2019 o projeto de capacitação 
do trade nacional e internacional, com 
foco em ações regionalizadas. O objetivo 
é promover atividades em cerca de 30 
municípios de todo o País e na América 
Latina até o fim do ano. 

No calendário do primeiro semestre 
estão previstas mostras nos seguintes 
estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa Catarina. 

Nesta temporada, o foco das capaci-
tações será o novo posicionamento de 
marca “Beto Carrero World. A Fantasia 
que te leva”, detalhes da área temática 
Hot Wheels, apresentação de pacotes 
turísticos e novidades em ofertas rodo-
viária e aérea.

 

 Projeto-piloto
O programa de divulgação e capacitação com o trade teve início com um 

projeto-piloto em 2018 com apresentações nas cidades de Caxias do Sul (RS), 
Sorocaba (SP) e Foz do Iguaçu (PR). “Essas ações nos dão a oportunidade de 

impactar e mostrar o potencial turístico que temos para o trade. O objetivo é 
capacitar agentes em mais de 180 municípios brasileiros nos próximos anos e 
dessa forma, levar cada vez mais diversão e fantasia a cada visitante”, afirma 

Roberto Vertemati, diretor comercial do Beto Carrero World.

Em Cascavel
A boa notícia é que o projeto chega a 
Cascavel no dia 8 de maio, a próxima 

quarta-feira. As operadoras e os agentes 
de viagens podem acompanhar mais 
informações, se cadastrar e conferir 
o calendário completo das capacita-

ções no portal Mundo Agente (https://
agente.betocarrero.com.br).
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O Sistema Fiep abre na segunda-feira 
(6), em Cascavel, a programação da 
Semana da Indústria na região oeste. A 
partir das 14h, o presidente da entidade, 
Edson Campagnolo, acompanhado de 
líderes industriais e autoridades locais, 
estará disponível para atendimento à 
imprensa na estrutura montada ao lado 
do Terminal Oeste, próximo à prefeitura.

A programação da Semana da Indústria, 
que passará por seis cidades de todas as 
regiões do Paraná, está focada em apre-
sentar ao setor industrial e à comunidade 

 Há mais de dez anos, a Mostra 
Paranaense de Dança, da ABABTG, 
tem viajado selecionando coreogra-
fias, promovendo espetáculos a pre-
ços acessíveis, realizando oficinas e 
concedendo aos talentos do Estado 
a oportunidade de se apresentarem 
em um dos palcos mais emblemáti-
cos do Brasil, o Guairão. 

Uma das novidades da edição 
2019 é a escolha de uma locali-
dade inédita para sediar o festival: 
Cascavel.  Bailarinos, grupos, com-
panhias e escolas da cidade e região 
podem se inscrever para participar 
do evento de 4 a 10 de maio.

“Mesmo nunca tendo sido 
cidade sede do evento, Cascavel 
sempre marcou presença com 
bons trabalhos inscritos e até sele-
cionados para a Mostra Final. A 
importância da cidade na região e 
seu fácil acesso nos fizeram esco-
lhê-la para sediar o festival nesta 
edição. Estamos com expectativas 
de que teremos uma boa quanti-
dade de inscritos de toda a região 
e grandes apresentações”, declara 
Simone Bönisch, um das idealiza-
doras da Mostra e coordenadora 
de Projetos da ABABTG.     

As inscrições devem ser feitas 

Mostra Paranaense de Dança 
abre inscrições para Cascavel

pelo site oficial do evento: mostra-
prdedanca.com.br/inscricoes. 

Os inscritos se apresentarão 
para uma banca de profissionais 
convidados pela ABABTG, no Tea-
tro Municipal Sefrin Filho, nos dias 
1º e 2 de junho. As apresenta-
ções serão abertas ao público em 
geral com ingressos a R$ 20. Os 

A Mostra
A abertura oficial do evento aconteceu no dia 1º de maio no Guairinha com a 

apresentação de solistas internacionais premiados no Internationales Solo-Tan-
z-Theater Festival Sttutgart, evento que acontece anualmente na Alemanha. O 

espetáculo contou com bailarinos da Lituânia, Burkina Faso, Itália e França.
A Mostra já passou por 12 cidades diferentes em suas 11 edições em um sucesso 
crescente. De 2015 para cá, houve um aumento de 48% no número de participan-
tes: o evento contou com 1.540 inscritos em 2015 passando para 2.276 em 2018. 
Também houve aumento de 55% no número de cidades participantes: em 2015, 
artistas de 40 cidades diferentes marcaram presença no festival. Em 2018, este 

número subiu para 62. Em 2019, a expectativa é que o evento reúna uma média 
de 15 mil pessoas, entre bailarinos, profissionais e grande público.

 FOTOS: CAYO VIEIRA

selecionados dançarão na grande 
final da Mostra, no palco do Teatro 
Guaíra, de 21 a 23 de junho.

As demais cidades escolhidas 
para sediar a Mostra este ano são: 
Curitiba, Ponta Grossa, Campo Mou-
rão e Maringá.  Além das seletivas, 
elas receberão oficinas de aperfeiçoa-
mento técnico e artístico.  

SERVIÇO
O que: Abertura da Semana da 
             Indústria em Cascavel
Quando: 06/05 (segunda-feira)
Horário: 14h
Onde: Terreno ao lado do Terminal 
            Oeste, próximo à prefeitura 

o poder transformador da atuação do Sis-
tema Fiep. Em cada município será insta-
lada uma estrutura onde ficarão várias das 
Unidades Móveis da entidade. Em Casca-
vel, serão ofertados cursos de técnicas de 
panificação básica, introdução à injeção 
eletrônica de motocicletas, confecção 
de camiseta e calça em malha e de apro-
veitamento integral dos alimentos. Além 
disso, serão realizados exames diagnós-
ticos de câncer e exames odontológicos, 
de acuidade visual e audiometria. 

Na quinta e na sexta-feira (9 e 10), 

Fiep abre programação da Semana da Indústria
também haverá atividades na Unidade 
Móvel de Cultura. Nos dois dias, será reali-
zada contação de histórias para estudantes. 
Na sexta, às 19 horas, acontece um show 
musical com o grupo Viola Quebrada. 
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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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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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Em “Verão 90”, Quinzão consola Mercedes, que está enfurecida com o vídeo homenagem. Lidiane pede 
a Quinzão para não revelar a Mercedes que a ideia do vídeo foi dela. João garante a Manu que provará a sua 
inocência. Jerônimo conta a Vanessa que está endividado com o jogo. Janaína conta a Madá que descobriu 
o ingrediente secreto do doce de leite. Madá está cada vez mais requisitada e Álamo sente ciúmes. Vinícius 
elogia o buffet de Janaína. Diego comenta com Larissa que Ticiano pode processar Dandara. João procura 

por Vanessa. Mercedes contrata Lidiane como sua assessora pessoal.
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José Augusto Francisco e Ediane de Jesus Leite Costa 

Lidiane vira 
assessora 
pessoal de 
Mercedes 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Fiorina diz para o padre que irá ligar para o 

Papa, pois a imagem da santa milagrosa que está 
na sapataria de sua casa está chorando. O local 
está cheio de curiosos. O padre diz que precisa 
ser investigado a veracidade do milagre. Frede-
rico avisa Otávio que irá fazer uma transformação 
no visual de Rebeca. Geraldo diz para Joel que o 
galpão já está seguro para o trabalho da pirataria. 
Manuela conversa com Joaquim no intervalo do 
ensaio. Priscila conta que viu os dois conversa-
rem e avisa Regina. Geraldo está preocupado, 
pois na gravadora estão desconfiados de que um 
funcionário está vazando as gravações inéditas 
para a pirataria. Regina diz para Geraldo que esta 

desconfiada que Joaquim e as outras crianças este-
jam envolvidas no resgate de Isabela. 

Jezabel 
Jezabel expulsa Aisha dos aposentos de 

Acabe. O rei defende Asiha. Hannibal ordena 
que os soldados busquem por Elias e os profe-
tas. Acabe desabafa com Obadias sobre a seca, 
mas diz que não irá se curvar às palavras de Elias. 
Os soldados israelitas ficam decepcionados com 
ordem de Barzilai de perseguir os profetas. Eliseu 
e Micaías pedem ajuda a Samira. Ela tenta distrair 
Pigmaleão e Thanit.  
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O desejo de ser reconhecido(a) no emprego 
será um ótimo estímulo para se empenhar no 
que faz. Na paquera, vai escolher a dedo seu 
alvo. Bom dia para traçar meta em comum 
com o par.

A Lua estimula os estudos e você deve apren-
der tudo que puder. Faça cursos ou participe de 
treinamentos. Viagem favorecida. Há chance 
de romance com alguém de outra cidade.

Mudanças podem causar preocupação. Pro-
cure manter a calma para enfrentar os desa-
fios. Parceria com alguém de confiança pode 
ser muito lucrativa. Romance intenso. Desejos 
à flor da pele!

Busque o apoio dos colegas para obter resul-
tados melhores no trabalho. Sucesso garantido 
em sociedade ou parceria. Bom dia para iniciar 
um relacionamento sério e duradouro.

Prepare-se para um dia de muito trabalho ou 
muitos compromissos. Boa fase para pensar na 
saúde. Na paixão, preste atenção em alguém 
do serviço ou em uma pessoa que está sempre 

Você pode ganhar uma grana inesperada 
num golpe de sorte. Não deixe de fazer uma 
fezinha. Use a criatividade para se dar bem 
no emprego. Na paquera, seu charme será 
irresistível.

Pode deixar alguns interesses pessoais de lado 
para ajudar os parentes ou resolver problemas 
de casa. No emprego, explore a sua experiên-
cia. Na união, surpreenda na intimidade.

Quem busca um emprego contará com sorte 
hoje. Aproveite para distribuir seu currículo. No 
trabalho, use sua boa lábia para conseguir o 
que deseja. Participe mais dos interesses de 
quem ama.

Fique de olho nas oportunidades de aumentar 
seus ganhos e não deixe de fazer uma fezinha. 
Pode ganhar uma grana inesperada num golpe 
de sorte. Deve ter boas surpresas na paquera.

Você vai querer mais reconhecimento no tra-
balho. Isso dará ainda mais disposição para 
explorar seus talentos e provar sua compe-
tência. Novidades em família. A dois, busque 
privacidade.

Procure observar melhor o que acontece à sua 
volta para não cair em mentiras, falsidades ou 
armadilhas. Não comente seus projetos com 
ninguém. Romance secreto ou proibido no ar.

Você vai mostrar mais persistência para lutar 
pelos seus sonhos. Pode fazer uma parce-
ria lucrativa com alguém de confiança. Vida 
social animada. Se já tem seu par, valorize o 
companheirismo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

PPTC
SERINGUEIRO
ASIAPPN

CONFISCADO

COROAEUM
LIINERI

FATORESAN
SALACI
DRAMATURGO
EIPROID

CASOSMPRE
AGRADILL
MOAZOVEU
BURLEMARX

PARLAMENTO

Instru-
mento mu-

sical de
Beethoven

A primeira
emissora
de TV do

Brasil

Prudente;
cauteloso

Energia
captada

por
videntes

A mais
lacônica

das
respostas

Número de
chifres do
unicórnio

(Mit.)

Símbolo
do Estado 

monárquico

Movimen-
to festi-
vo de

torcidas

Ana (?):
serviu na
Guerra do
Paraguai

Como é
servido o
peixe no
ceviche

Michael
Phelps,
nadador
dos EUA

Depósito
de mer-
cadorias

(?)-Matre:
auxilia 

gestantes
carentes

A sopa
servida 

ao doente

Cerca
metálica
de praças
e jardins

Verde, em
francês

Maior no-
me do pai-
sagismo
brasileiro

Instituição
como o
Knesset

israelense

Actínio
(símbolo)
Assinado
(abrev.)

Psiu!

Aventuras
amorosas

Autor co-
mo Ariano
Suassuna

Elementos
da multi-
plicação
Tempero
marinho

Continente
de origem
da banana
Apreendido

Portela e 
Manguei-
ra (Rio)

Profissão
de Chico
Mendes

Preferencial

Padre
(abrev.)

Feira, em
inglês

Ano, em
francês
Raça de

gado zebu

Nosso, 
em inglês
Motivo;
pretexto

Prefixo de 
"prescrito"

Cúpula,
em inglês

Instância
psíquica

regida pe-
lo prazer

Lábio, 
em inglês

Ornato 
de noivas

Local de casas ou a-
partamentos de ricos
Índice de Preços ao
Consumidor (sigla)

2/an. 3/lip — our. 4/dome — fair — vert. 9/burle marx. 10/dramaturgo — parlamento.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
05 
01 
03 
08

ANTECIPE O PRESENTE DA SUA MÃE 

 Estado grave 
Um rapaz de 22 anos teve ferimentos graves ao ser atingido por uma árvore no 

distrito de Rio do Salto, em Cascavel, na manhã de ontem. De acordo com informações 
repassadas por familiares, ele teria passado por cirurgia e o estado dele é grave, mas é 
considerado estável. Ele continua no pronto-socorro do HU (Hospital Universitário) de 

Cascavel. Informações sobre como o acidente aconteceu não foram repassadas.  

Adilson Amorim Salas foi con-
denado a sete anos e um mês de 
prisão pela tentativa de homicídio 
de Géssica Hotes. O crime aconte-
ceu em julho de 2015 no Conjunto 
Sanga Funda, em Cascavel. Além de 
atirar contra Géssica, o réu era acu-
sado de tê-la agredido com tijoladas 
e coronhadas e só teria parado com 
a chegada da mãe da vítima. 

Esta é a segunda condenação 

Condenado por 2 
crimes em um mês

de Adilson em menos de um mês. 
Dia 11 de abril, ele foi conde-
nado a 14 anos de prisão pela 
mor te de Gelson Ribeiro Melo, 
ocorrida em novembro de 2015, 
no Bairro Gramado. 

Adilson está preso na PEC (Peni-
tenciária Estadual de Cascavel) e 
responde ainda por outros crimes, 
como um homicídio qualificado 
ocorrido em 2016 e por roubo. 

Idosos ficam feridos 
Um casal de idosos ficou ferido em 

uma batida envolvendo dois carros e dois 
caminhões na PRC-467, no Trevo Cata-
ratas, em Cascavel. Um dos caminhões 
bateu na traseira de um carro e o carro 
onde estava o casal bateu na traseira do 

caminhão e foi prensado por outra carreta 
que vinha atrás. O casal teve ferimentos 
moderados. A passageira de 64 anos foi 
encaminhada à UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Tancredo Neves e o 
motorista encaminhado ao hospital.  

FÁBIO DONEGÁ
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JOGAM HOJE
                     SÉRIE B

19h15 Londrina x B. de Pelotas
21h30 Atlético-GO x Coritiba

                         INGLÊS
16h Everton x Burnley

                        ESPANHOL
16h Sevilla x Leganes

                       FRANCÊS
15h45 Strasbourg x Marseille

                        ALEMÃO
15h30 Mainz x Leipzig

                     ITALIANO
15h30 Juventus x Torino

A nadadora de maratonas aquáticas Mariana 
Kawai faturou, no último fim de semana, 
mais um troféu para sua coleção particular da 
modalidade, o segundo apenas este ano. Ela 
foi segunda colocada na classificação geral do 
naipe feminino nos 23 km 5ª edição da Ultra 
Maratona Aquática da Ilha do Mel, com o 
tempo total de 5h45 de prova, além de ter 
registrado a melhor nos 10 km. Dez dias antes, 
ela havia vencido a Travessia de Estaleiro, em 
Florianópolis (SC). 

ARQUIVO ATLETA

Feminino
A etapa de abertura do Paranaense 
de HCR também terá disputas femi-
ninas em Cascavel. Quatro equipes 

estão no grupo único e jogarão entre 
si. Destaque para o time do ICDE/

FMEBC, de Balneário Camboriú 
(SC), que participa como convidado 
para competir contra as equipes de 
Toledo, Marechal Cândido Rondon e 

Francisco Beltrão.

Handebol em 
cadeira de rodas 

A cidade de Cascavel será 
palco de novas histórias de supe-
ração, talento e emoção advinda 
do esporte, neste sábado, com a 
etapa de abertura da edição 2019 
do Campeonato Paranaense de 
HCR (Handebol em Cadeira de 
Rodas). Os jogos serão das 8h30 
às 19h no Ginásio Eduardo Luvi-
son, no Ciro Nardi.

A competição será realizada na 
modalidade HCR4b (equipes for-
madas por quatro atletas e com 
comprometimento físico maior, 
como lesão medular e sequelas 
da poliomielite) e reunirá cerca de 
130 paratletas de sete cidades.

Cascavel participa da disputa 
com a equipe Apac/Unimed, no 
naipe masculino, e está no Grupo A, 
ao lado dos times de São Miguel do 
Iguaçu e da Adea/Francisco Beltrão. 
No Grupo B estão Marechal Cândido 
Rondon, Atacar/Unipar/Toledo e 

UMPM/UEM/Kings/Maringá.
A estreia dos cascavelenses 

será às 9h contra o time beltro-
nense. Já o duelo com os são-mi-
guelenses será às 13h30, logo 
após o intervalo para o almoço. 
Pelo regulamento, os dois primei-
ros colocados de cada grupo avan-
çarão à semifinal (às 15h30 e às 
16h), enquanto os terceiros colo-
cados disputarão a 5ª posição (às 
16h30). A final está marcada para 
as 18h30.

Tênis de mesa
Os melhores mesatenistas do 
Estado estarão reunidos em 
Cascavel neste fim de semana, 
para as disputas da 3ª etapa 
do Campeonato Paranaense. 
A competição será desenvol-
vida no Ginásio Sérgio Mauro 
Festugatto e terá início às 
8h30 deste sábado, com os 
jogos decisivos das principais 
categorias marcados para 
o fim do dia. No domingo, a 
programação também terá 
início às 8h30, mas com 
término previsto para as 14h, 
com a final masculina adulta. 
No total, são 16 categorias 
femininas e 21 masculinas em 
disputa, reunindo cerca de 350 
competidores.

 Copa Paraná
Algumas das melhores 
equipes de handebol do 
Estado estarão em Casca-
vel neste fim de semana 
para as disputas da Copa 
Paraná – Troféu Antônio 
Cesar de Oliveira/Cesi-
nha, 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 repre-
sentantes de 22 cidades 
em 41 equipes, sendo seis 
da categoria adulta, 21 da 
juvenil (sub-17) e 14 da 
cadete (sub-15).

JOGAM SÁBADO
                         SÉRIE A

19h Palmeiras x Internacional
19h Vasco x Corinthians
21h Ceará x Atlético-MG

                      SÉRIE B
11h Figueirense x São Bento
16h30 Vitória x Vila Nova
19h Cuiabá x Operário
19h Paraná x CRB 

JOGAM DOMINGO
                         SÉRIE A

11h Chapecoense x Athletico-PR
16h Botafogo x Fortaleza
16h Cruzeiro x Goiás
16h CSA x Santos
16h São Paulo x Flamengo
19h Bahia x Avaí
19h Grêmio x Fluminense
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A fase municipal da 66ª edi-
ção dos Jeps (Jogos Escolares do 
Paraná) chegou ao fim nessa quin-
ta-feira, em Cascavel, com a defini-
ção de todos os representantes da 
cidade na fase regional, que será 
em Corbélia no fim do mês.

No atletismo, as equipes do 
Colégio Estadual Julia Wanderley e 
do CEEP Pedro Boaretto Neto empa-
taram no primeiro lugar no feminino 
A (15 a 17 anos), e a do Colégio 
Estadual e do Campo Aprendendo 
com a Terra e com a Vida venceu no 
feminino B (12 a 14 anos). No mas-
culino, o CE Wilson Joffre venceu na 
categoria A e o CEC Aprendendo com 
a Terra e com a Vida venceu na B.

No basquete, o Wilson Joffre ven-
ceu no masculino A e o Santa Maria 
venceu no B, enquanto o ESI Auxilia-
dora foi campeão no feminino B – não 
houve inscritos no feminino A.

No taekwondo, o CE Jardim 
Consolata venceu no feminino 
A e o Wilson Joffre no feminino 
B, enquanto CE Costa e Silva e 
CEC São João empataram em pri-
meiro lugar no masculino A e o CE 

Embalado por três vitórias segui-
das, entre LNF e Série Ouro, o 
Cascavel Futsal recebe o Carlos 
Barbosa neste sábado, em mais 
desafio pela Liga Nacional, às 
19h, no Ginásio da Neva, 
pela 4ª rodada. A Serpente só 
encarou pedreira na competição 
até agora. Depois de perder 
para o Corinthians na estreia e 
para o atual campeão, o Pato, 
na 2ª rodada, o time cascave-
lense se recuperou e venceu o 
atual vice-campeão, o Atlântico, 
em Erechim (RS), para agora 
enfrentar o sempre favorito e 
atual líder da Liga. Os ingressos 
promocionais antecipados custam 
R$ 20. Na hora do jogo os 
valores serão R$ 30 (inteira) e 
R$ 15 (meia-entrada).

Eleodoro venceu no B.
No tênis de mesa, o CE Padre 

Carmelo Perrone fez dobradinha, 
com os títulos do feminino B e do 
masculino A. As meninas CE Fran-
cisco Lima da Silva (A) e os meninos 
do Sagrada Família (B) faturaram os 
outros troféus de campeões.

No xadrez, foi o Colégio FAG quem 
teve duas equipes campeãs, no femi-
nino e no masculino da categoria B. O 
time feminino do CE Orso e o mascu-
lino do CEEP venceram na A.

No handebol, o Cristo Rei venceu 
o feminino A e foi o único inscrito no 
feminino B, enquanto o CE Costa e 
Silva venceu o masculino A e o CE 14 
de Novembro venceu o masculino B.

 Futsal e vôlei
No futsal, modalidade com 
mais inscritos no Jeps em 
Cascavel, o CE Marilis venceu 
o CE 14 de novembro na final 
do feminino A e o CE Interla-
gos na final do feminino B. 
No masculino, o CE Wilson 
Joffre venceu o CEEP na final 
da categoria A e o Santa 
Maria venceu a FAG na final 
da B. No voleibol, o CE Wilson 
Joffre venceu o feminino A, o 
Marista venceu o feminino B, 
o CE Padre Carmelo Perrone 
venceu o masculino A e o São 
Cristóvão venceu o masculino B. 

Definidos os campeões escolares

AÍLTON SANTOS

 Copa do Brasil
Os 16 clubes classificados às oitavas de final da Copa do 

Brasil conheceram nessa quinta-feira o próximo rival na luta pelo 
título. A CBF definiu em sorteio, na sede da entidade, os oito 
confrontos da próxima fase da competição, além do mando de 

campo. Os duelos de ida serão: Fortaleza x Athletico-PR, Interna-
cional x Paysandu, Corinthians x Flamengo, Atlético-MG x Santos, 
Juventude ou Vila Nova x Grêmio, Sampaio Corrêa x Palmeiras, 

Fluminense x Cruzeiro e São Paulo x Bahia. A CBF separou para as 
oitavas de final os dias 15, 22 e 29 de maio e 5 de junho.
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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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