
TJ confirma condenação de
Meneghel, mas reduz pena
O TJ (Tribunal de Justiça) do Paraná rejeitou por unanimidade o recurso da defesa do rura-

lista Alessandro Meneghel e manteve a condenação pelo homicídio do policial federal
Alexandre Drummond Barbosa, ocorrido em 2012. A defesa tentava anular o júri, o segun-
do já realizado pelo mesmo caso. No entanto, o
TJ reduziu a pena de 34 anos e seis meses de

prisão para 29 anos e um mês. A decisão deve fazer
com que Meneghel volte à prisão, já que vinha
sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.
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FÁBIO DONEGÁ

Tiroteio à luz do dia
Um rapaz de 19 anos foi alvo de vários tiros ontem à tarde, em Cascavel, em uma cena de cinema.

Alvejado, ele conseguiu se esconder nos fundos de uma casa. Na sequência, um outro carro
apareceu do nada, bateu no veículo da vítima, e um rapaz desceu, pegou algo da vítima e fugiu.
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 O papa Francisco pediu nessa
quinta-feira (21) aos líderes da

Igreja de todo o mundo que
adotem “medidas concretas”

para combater a pedofilia. Ele
chamou cardeais, arcebispos,

bispos e superiores religiosos
a encarar a “praga dos abusos

sexuais” cometidos por
membros da Igreja. “O povo

de Deus nos observa e espera
não óbvias e simples

condenações e sim medidas
concretas e eficazes”.

 “Escutemos o
grito das

crianças que
pedem justiça”.

Opinião
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NOVA
06/03 - 13h05

Chuva

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

A inveja faz mal ao caminho espiritual e à pessoa humana. A paz de
espírito não combina com a inveja. Muitas pessoas vivem atormenta-
das por causa da inveja que carregam consigo. Normalmente, a inveja
é fruto da comparação de si com os outros. Outras vezes, ela é fruto de
um sentimento de superioridade não admitido. Se me comparo aos
outros, faço porque quero ser superior aos outros. Quem percebe seu
valor e vive tranquilo com isso não fica se comparando.

Muitas vezes a pessoa nem percebe que tem inveja ou não quer
admitir. A inveja demonstra que a pessoa é fraca. Por isso, ninguém
quer admiti-la em si mesmo.

Quando o invejoso encontra uma pessoa, imediatamente come-
ça a avaliar, valorizar, desvalorizar ou revalorizar. De modo geral,
procuro desvalorizar o outro no intuito de me valorizar. Observo suas
fragilidades e concentro minha análise nelas.  Julgo seu comporta-
mento como doentio e bloqueado.

De forma inversa, a inveja também se manifesta. Quando não sou
bem-sucedido desvalorizo a mim mesmo colocando outro no pódio.
Ele é bom e eu não sou capaz de nada, não tenho valores. Esse
comportamento manifesta a inveja que mostra que eu não estou satis-
feito comigo mesmo. Não percebo meus valores e minha dignidade.

Esse modo de ser tira a paz. A inveja é sempre um mal, pois me
coloca cansativamente na tentativa de superar os outros. Se vejo que
não consigo, fico deprimido.

Perceber o valor do outro e reconhecê-lo, perceber o meu pró-
prio valor, é fundamental para a paz de espírito. Todos têm valores e
coisas a ensinar uns aos outros. Não preciso viver me comparando
aos outros. A comparação mostra que não sou feliz com o que sou e
com o que tenho. Devo me alegrar com minhas qualidades e con-
quistas e me alegrar com as conquistas e as qualidades do outro. A
inveja envenena. A valorização do outro, o reconhecimento do que há
de bom nele e o que há de bom em mim, faz a vida fluir e deixa o
coração mais satisfeito.

 VOCÊ SENTE INVEJA DAS PESSOAS?

REUTERS

SolSol
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Giro PolíticoGiro Político
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Paranhos
Antes de entrar em férias,
o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) madrugou
nos terminais ontem. Fez
questão de registrar ao
vivo. Conversou com
passageiros e não
encontrou os tumultos do
início da semana.
Constatou falhas nos
semáforos para o corredor
do transporte coletivo.

Títulos cancelados
A Justiça Eleitoral está
prestes a cancelar 1,7 mil
títulos de eleitores que não
compareceram nas últimas
três eleições - nem
justificaram ausência - só
em Cascavel. Eles integram
a Zona Eleitoral 143. O
Fórum Eleitoral deu prazo
de 60 dias para que
regularizar a situação.

Aposentado
O ex-secretário de
Educação Valdecir Antonio
Nath conseguiu sua
aposentadoria pelo IPMC,
no valor de R$ 5.272,92.
Ele foi secretário em 2003,
voltou em 2011 e ficou até
2016, quando se afastou
para tratamento de
doenças crônicas na coluna.

Paraná Cidadão na região norte
O presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), que “vira”

prefeito a partir de segunda-feira, negocia mais uma edição do
Paraná Cidadão em Cascavel. Ele pediu ao Estado que

promovesse o programa que oferece atividades de lazer,
recreação e serviços de cidadania como emissão de

documentos e intermediação para vagas de trabalho. O evento
ficou pré-agendado para o segundo semestre na zona norte.

Comprou algo e se sentiu prejudicado? O presidente da
Comissão Permanente de Defesa dos Direitos do Consumidor,
Ceslo Dal Molin (PR), promete atuação intensa e vai
incomodar quem não anda em dia no comércio. Tem Disque-
Denúncias pelo WhatsApp: (45) 99116-1648 e e-mail:
defesadoconsumidor@camaracascavel.pr.gov.br.

Condomínios
Uma onda crescente nas
grandes cidades é a criação de
refúgios residenciais em áreas
rurais e Cascavel não foge à
regra. Porém, esse
crescimento sem restrições
pode trazer consequências à
administração pública. O
vereador Fernando Hallberg
(PPL) já se atentou a essa
procura por parte de
especuladores imobiliários. Por
isso, quer uma audiência
pública para debater essas
obras e propor regras.

Casas populares
Um terreno no Distrito de São
João Do Oeste despertou a
atenção do vereador Josué de
Souza (PTC). Nele existem seis
casas de madeira pertencentes ao
poder público. Ele requer ao
Estado auxílio para a construção
de 30 moradias na área e atender
a demanda na comunidade.

Quem fiscaliza?
Muitas vagas de estacionamento
no Centro de Cascavel -
principalmente na Avenida Brasil
- são usadas pelas revendedoras
de veículos usados. Agora, o
vereador Sebastião Madril (PMB)
quer saber: quem fiscaliza? E
cadê as multas? Com a
palavra, a prefeitura.

Ceebja atesta falsificação
e assessor será exonerado

 Após denúncia anôni-
ma, a Procuradoria Jurídica
da Câmara de Cascavel en-
controu indícios de falsida-
de no diploma apresentado
por um assessor do gabine-
te do vereador Damasceno
Júnior (PSDC). A apuração
é da Comissão de Sindicân-
cia, que verifica a veracida-
de de certificados e históri-
cos escolares apresentados
pelos servidores comissio-
nados. “Infelizmente, des-
cobrimos que havia essa
desconformidade no docu-
mento apresentado pelo as-
sessor, e, por isso, ele será
exonerado do cargo”, afir-
ma Rafael Salvatti, procura-
dor Jurídico da Câmara.

O Ceebja (Centro Estadu-
al de Educação Básica para
Jovens e Adultos) Professora
Joaquina Mattos Branco ana-
lisou o referido histórico de
Ensino Médio de Educação
para Jovens e Adultos - semi-
presencial -, expedido em 12
de dezembro de 2005, em
nome de Daniel Eduardo da
Cruz, e respondeu: “Não cons-
ta como aluno, nem mesmo
em relatórios de conclusão”.

O assessor integra o ga-
binete de Damasceno desde
12 de novembro de 2018,
com salário de R$ 4.363,19.
Daniel, que é pastor, está
entre as testemunhas que
serão ouvidas pela Comissão

de Ética às 9h de hoje, na
Câmara, na investigação con-
tra Damasceno, acusado de
receber parte dos salários
dos assessores.

Mesmo sem ter sido in-
formado sobre o diploma fal-
so, Damasceno já havia pe-
dido a exoneração do asses-
sor, que deve ser publicada
hoje em Diário Oficial.

Ao HojeNews, o as-
sessor assegurou que fez
o curso de formação do
Ensino Médio no Ceebja.
Perguntado sobre o perío-
do, ele disse: “não lem-
bro”. Questionado sobre o
parecer que atesta fraude,
disse: “De qualquer forma
já estou exonerado”.

Daniel disse que está
de atestado médico devido
a problemas cardíacos, e
que por isso não prestaria
depoimento hoje à Comis-
são de Ética.

Como o caso foi denun-
ciado pela Ouvidoria, ele ga-
nhou prioridade na Procura-
doria Jurídica, que buscou in-
formações diretas no Ceeb-
ja. Os documentos serão en-
caminhados ao Ministério Pú-
blico, para que possa ser in-
vestigada a suposta fraude
no diploma. Se confirmada,
ele pode ser processado por
falsidade ideológica.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

SINDICÂNCIA
Após a restrição de manter apenas comissionados
com Ensino Médio concluído, a Câmara exonerou 12
assessores no dia 1º de fevereiro que não comprova-
ram a formação. Na época, Daniel Eduardo da Cruz
apresentou documento do Ceebja como certificação
do curso. A Sindicância continua avaliando a documen-
tação dos 200 servidores, confrontando as informa-
ções com o NRE (Núcleo Regional de Educação).
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 As 12 famílias remanescentes
da desativação dos antigos Termi-
nais Leste e Oeste e que viviam da
comercialização de produtos den-
tro desses espaços passarão a
atuar por meio do Programa Esta-
ção Social do Provopar, com módu-
los fixos nos novos Terminais Les-
te, Oeste, Nordeste e Sudoeste.

As três primeiras unidades se-
rão entregues às famílias que atu-
arão no Terminal Oeste, nesta sex-
ta-feira (22), às 9h, marcando o iní-
cio da parceria firmada entre a Pre-
feitura de Cascavel e o Provopar,
com apoio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico.

Os módulos do Programa Esta-
ção Social do Provopar vão funcio-
nar nos moldes do Programa Bike
Legal, sob regime de comodato.

Pela parceria, o Provopar confec-
ciona os equipamentos, sem custos
ao Município, e os repassa por um
período de dois anos às famílias.

De acordo com a primeira-dama
e presidente de honra do Provopar,
Fabíola Paranhos, o programa visa
garantir às famílias a continuidade

Ambulantes terão
Estações Sociais

PROJETOS dos módulos que ficarão dentro dos terminais

da renda com a comercialização de
produtos, uma vez que um estudo
social feito pela Seaso apontou que
essas famílias vivem em condições
de vulnerabilidade e têm, nesta ati-
vidade, a única fonte de renda.

“Será feito o acompanhamento
dos beneficiados, que precisam
seguir os critérios e cumprir o regi-
mento do projeto para continuar
tendo acesso. Caso seja constata-
do que a família já não depende da
renda, passaremos para outra”,
detalha Fabíola.

Segundo ela, os módulos serão
fixos e os ambulantes ficarão den-
tro dos terminais.

 Regulamentação
O secretário de Assistência

Social, Hudson Moreschi, disse
que as famílias foram divididas

em grupos de três e, por meio de
sorteio, definiu-se onde cada

uma delas iria atuar. O Terminal
Sul não poderá receber

ambulantes porque uma
empresa tem direito de explorar
comercialmente aquele espaço.
O sorteio para definir os locais de

atuação foi organizado pela
Assistência Social com a

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, à qual caberá dar o
suporte necessário para que os
ambulantes sejam transferidos

para os novos terminais.
“Os vendedores poderão atuar
dentro dos terminais a partir do

momento em que já estiverem de
posse dos equipamentos
padronizados que serão

fornecidos pelo Provopar”, explica
o coordenador de Programa Bike

Legal, Cláudio Amaral.
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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:

01- RODRIGO DAL BOSCO E ANNI KAROLINE WEREMPTKOWSKI BOCCA
02- MARCOS VINÍCIUS TOMBINI MUNARO E SUZANE KELLY MORO
03- ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA E ALZIRA IGNACIO
04- JOÃO PEDRO MARIANO E ARAIDE PIRES DOS SANTOS MACHADO
05- MANOEL BATISTA FRANÇA E MARIA IZABEL RIBEIRO
06- LUIS CARLOS ANTUNES ROCHA DA SILVA E LETYCIA INÁCIO RODRIGUES
07- DAN IGOR DOS SANTOS E ISADORA FANTIN
08- LUIS CARLOS DE SOUZA MACHADO E ADENILDA OSORIO
09- THIAGO RODRIGO GONÇALVES E DANIELA FERNANDES
10- PETERSON AGOSTINHO LOPES FERREIRA E STHEFANY CAROLINE BRANDIOLINI
11- FILIPE FONTES BOMBARDA E ANA GABRIELA MENEGON
12- WAGNER DE CAMARGO E DIENY THAÍSA RIBEIRO
13- RICARDO ELIAS RODRIGUES E JOCIELI LEAL FAGUNDES
14- JEOVANE JOSÉ ANDRADE ALVES E ANDREIA CORDEIRO
15- FLÁVIO ILKIU BIZERRA E ROSANI CLAIR DA CRUZ
16- LUIZ GAZZONI NETO E CAROLINA TALINI
17- JEFERSON AURÉLIO FERLA E MARIA EDUARDA PERLIM DE CASTRO
18- KELVIM CRYSTIAN LOCKS DA ROCHA E PATRICIA ZANDONAI
19- MARCKYRIOS ROBERTO PALUDO E LUCINALVA SILVA COSTA
20- TIAGO PORFÍRIO DA SILVA E JULIANE SOARES DOS SANTOS
21- FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS E ALINE GOLEMBA AMANCIO
22- MAICON EDIMUNDO HEROLD E VIVIANE ROMANOSKI SANTOS
23- LUIZ EDUARDO CADAN SILVA E CAMILA SANTOS ABREU
24- ABNER ÁVILA E JANAINA BERNAL DA SILVA
25- WELLINGTON ALVES DA SILVEIRA E LARISSA CAROLINA DIERINGS
26- CLEVERSON STRAPASSON E LUCIANE DE CRISTO DE PAULA
27- LUCAS EDUARDO ZANINI E NATALYA BIANCHIN
28- KEVIN DA SILVA ARAUJO E VITORIA SOUZA PALHANO
29- LUCAS HENRIQUE BOURSCHEIDT E LAURA HIPOLITO XAVIER
30- RICARDO MIRANDA CANTERO E JESSICA MAZZO ESPINOLA
31- GABRIEL LÚCIO SOARES E KERYLIN THAIS TEIXEIRA
32- THYAGO ALEXANDER DE PAIVA MAGALHÃES E LUIZA SCAPINELLO BROCH
33- ALYSSON FELIPE PINHO E LUANA DALMINA
34- KLERISSON BONATTO DE SOUZA E INGRID DE PAULA SILVA DE OLIVEIRA
35- RIGINALDO PEIXOTO E JULIANA CRISTINA WAGNER
36- JULIANO VINÍCIUS LOPES E MAICHARA BORSCHEIT VAZ
37- RAMON RODRIGUES E RUTE DA SILVA
38- THIAGO RODRIGO DE SOUZA E AMANDA LIMA DA SILVA
39- JIAN CARLOS DE VICENTE E DEBORA BARBOSA PEREIRA

Cascavel, 22 de fevereiro de 2019

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

Sanepar garante:
surto de diarreia
não é da água

 A Sanepar informou ontem
que o surto de diarreia que atin-
ge Cascavel não tem relação com
a água fornecida na cidade. É que
foram divulgadas algumas infor-
mações de que os casos de viro-
se poderiam ter sido provocados
pela água da torneira.

A empresa diz que está acom-
panhando a situação e atendendo
todos os pedidos da Vigilância de
Saúde Ambiental.

Conforme a Sanepar, segue pa-
drão rigoroso de controle de quali-
dade e garante a potabilidade da
água tratada e distribuída para a
população. Além de cumprir rigo-
rosamente os requisitos determi-
nados pelo Ministério da Saúde
por meio da Portaria de Consoli-
dação nº5 do MS/17, possui um
sistema de monitoramento mais
restritivo (em quantidade de análi-
ses) do que determina a portaria,
ampliando o número e a frequên-
cias de amostragem.

“Todos os resultados das análi-
ses realizadas atendem os padrões
de potabilidade de água. A empre-
sa envia relatórios mensais das
análises da água para as Secreta-
rias Municipais de Saúde e semes-
trais para a Secretaria Estadual de
Saúde. Esses órgãos são respon-
sáveis por incluir os dados dos re-
latórios que recebe da Sanepar no
Sistema de Informação da Qualida-
de da água, do Ministério da Saú-
de”, informa, em nota.

Além disso, a Sanepar explica
que nas faturas de água que che-
gam às casas dos clientes cons-
ta um resumo dessas análises.
Os resultados também estão dis-
poníveis no site da Sanepar,
sanepar.com.br.



LOCAL08 HOJE NEWS, 22 DE FEVEREIRO DE 2019

 Por que as pessoas jogam lixo
em terrenos baldios? A pergunta
ainda não tem resposta em Casca-
vel, mas quem sofre com o proble-
ma tem uma certeza: enquanto não
houver fiscalização, os lixões vão
continuar existindo.

Quem mora no Bairro Esmeralda,
zona sul de Cascavel, convive com
essa situação desagradável. A Rua
Citrino não consegue passar muito
tempo limpa. Mas enquanto morado-
res pedem ajuda, o jornal denuncia,
as promessas de intensificar as fis-
calizações não são cumpridas.

Apesar de os setores garantirem
que fazem ronda, sim, vizinhos do
problema raramente veem alguém
passando pelo local. E pior: segundo
eles, é frequente a passagem de su-
jões que vão até lá só para se livrar
de entulhos. Ou seja, dificilmente os
fiscais não veriam o problema.

“Eu vi uma vez só. Não adianta
nada... Para pegar quem joga o lixo
e multar, é preciso pôr gente o dia
todo aqui, daí vão conseguir iden-
tificar alguém. Mas falta fiscali-
zação”, reclama uma vizinha dos
terrenos baldios, que pediu para

Sem fiscalização, lixão resiste
AÍLTON SANTOS

não ser identificada.
“É o dia todo o pessoal jogando

lixo aqui. A prefeitura até vem e lim-
pa, mas não fiscaliza com a frequ-
ência que precisava. São raras as
vezes que vejo um carro [da prefeitu-
ra] passando aqui. Precisa intensifi-
car a fiscalização, só assim vão aca-
bar com o problema do nosso bair-
ro”, afirma o morador José Rangel.

Promessas não
cumpridas
No local são encontrados desde
alimentos podres até grandes
quantidades de entulho, o que agrava
a proliferação de insetos peçonhentos.
Em dezembro do ano passado, a
reportagem do HojeNews esteve
no local, mostrou a situação e a
Secretaria de Meio Ambiente
limpou a área. Para se ter uma ideia
do tamanho do problema, foram
retirados seis caminhões de lixo.
Na época, a Secretaria de Meio
Ambiente garantiu que haveria
rondas na região para coibir ou pelo
menos identificar os causadores do
problema. Passados dois meses,
nada disso aconteceu.
Uma solução que até deu algum
resultado foi uma barreira de terra
sobre o asfalto. Assim, os sujões não
têm acesso ao fim da rua, então
largam o lixo antes mesmo.

Secretaria admite: “Não tem como!”
A Secretaria de Meio Ambiente afirma que esse é um ponto bem crítico e que “não

tem como fazer as rondas com a frequência necessária”, pois existem pelo menos 20
locais críticos na cidade que também precisam de fiscalização intensiva. Mas admite

que, de fato, o atendimento da região do Esmeralda está prejudicado.
A Guarda Municipal tem ajudado, com rondas, mas a área de cobertura

também é extensa demais para estipular qualquer frequência.
“Nós ainda continuamos muito dependentes da população, que deve filmar,

fotografar e denunciar para conseguirmos identificar quem está jogando o lixo e
aplicar as punições de acordo com a lei”, orienta o fiscal Vanderlei Marques.

Contudo, para ajudar, a população precisa de orientação. A responsável pelo setor
de Educação Ambiental, Maria de Lourdes, disse que nas próximas semanas serão
contratos estagiários e então farão um verdadeiro mutirão de educação. “Vamos

analisar os pontos da cidade e ver os que precisam com mais urgência dessa
educação ambiental. Inclusive, o Esmeralda é um dos primeiros”, adianta.

O telefone para denúncia é o 156

LIXO continua no Esmeralda: Moradores
dizem que falta fiscalização
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Porque
hoje é
sexta-feira...
Daiana Baggio

ARIVONIL POLICARPO

Quem recebe
muitos beijos
da filhota Isis
Martins hoje

é o paizão
Marcelo

Navarro, que
assopra mais

uma velinha

Comemorando mais um aniversário em grande estilo...
Iloni Rodrigues, em Bonito (MS)

Empreender
A primeira edição da Rodada Empreender de Negócios da

Acic do ano já tem data para ocorrer: dia 28 de fevereiro,
a partir das 18h45, na associação comercial. Ela é

organizada em parceria com o Programa Empreender e com
o Sicoob. Cada edição reúne 25 empresários que têm, em
prazo de uma hora e meia, a chance de estabelecer novos

contatos e parcerias. Informações: (45) 3321-1410.

É hoje!
Ainda dá tempo de

garantir seu ingresso para
este programa em dose dupla

que a Mantovani traz para
Cascavel. Às 19h, Clássicos In
Concert, um musical com 130
figurinos, vai te fazer viajar

num mundo de fantasia. E, às
21h30, também no Teatro

Municipal, tem Abba
Experience In Concert.

Informações e ingressos:
mantovanipromocoes.com.br.

Tirar foto é fácil.
Difícil mesmo é sair
bonito     nelas!

 Parabéns!
Loraci Beltramim, Paulo
Carlesso, Camila Agner

Corazza, Aldivo Mendes de
Oliveira e Marlon Martins.

Fica a dica!
É preciso amar as pessoas

como se elas fossem fim de
semana...
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Piedade descobre a gravidez de Cris/Julia
Em “Espelho da vida”, Augusto socorre Cris/Julia. Daniel

comenta com Letícia sobre sua infância. Piedade descobre a
gravidez de Cris/Julia e teme pela vida da filha e da criança.

Gustavo ameaça Dora, e Teresa defende a irmã. Sob orientação
de Fabrício, Eugênio aceita que Cris/Julia se recupere em sua

casa. Cris/Julia pede a Bendita pra ser a madrinha de seu filho.
Alain questiona Isabel sobre o espelho de Julia.

 • SBT

Malhação
Verena golpeia Breno, que fica desacorda-

do. Márcio chega com a polícia à Ilha, e Breno
é preso. Heitor envia uma mensagem a Tito e
Garoto da Grécia. Alex conversa com Gabrie-
la, e Flora se aproxima. Álvaro revela que sua
mãe se juntou a um grupo de responsáveis
insatisfeitos com a atuação de Gabriela. Vinícius
convida Alex para coordenar um projeto na ONG
e o questiona sobre Rafael.

 Verão 90
Jerônimo diz ao delegado que João che-

gou alterado à festa. Lidiane não deixa Manu ir
à delegacia ver João. Moana garante a Murilo
que João é inocente. Madá fica nervosa ao
constatar que sua premonição se realizou.
Mercedes nota o braço machucado de Quin-
zinho. Raimundo apresenta a Janaína uma
advogada criminalista para defender João.
Mercedes se surpreende com Jerônimo ao
descobrir que ele incriminou João para salvar
Quinzinho. Jerônimo pede a Mercedes um
cargo na PopTV. Kika insinua a Manu que
João e Nicole tinham um relacionamento. Va-
nessa diz a Galdino que está sendo usada por
Jerônimo. Giovanna conta a Janaína que o
depoimento de Jerônimo prejudicou João.
Janaína se oferece para depor contra Jerôni-
mo. Lidiane destrata Janaína e a impede de
falar com Manu. Quinzinho implora para que
Larissa fique a seu lado. Mercedes convoca
Murilo para uma conversa.

O sétimo guardião
Sóstenes não aceita falar com Murilo. Ga-

briel faz um acordo com Feijão. Marilda fica
animada com a disposição de Eurico. Mirtes
passa mal e descobre que Stella sabotou sua
bebida com seus laxantes. Diana obriga Ri-
valda a desistir de ser sua assistente de ka-
ratê. Adamastor vê Marcos Paulo deixando
o quarto de Mattoso pela manhã. Nicolau afir-
ma a Bebeto que não recebeu nenhuma car-
ta para ele. Murilo e Neide pensam um no
outro. Aranha faz uma revelação durante o
almoço de família.

Teresa
Heitor propõe lhe dar uma quantia mensal

em troca ela deve fingir ser uma mãe interes-

sada e telefone ou escreva para à filha todos
os meses. Genoveva tenta convencer Mayra
a não denunciar Rubens para a polícia, ale-
gando que o escândalo faria muito mal a Aída.
Teresa diz a Aída que seu pai é um mal cará-
ter, ou o pior deles, pois foi capaz de roubar a
própria esposa, Aída a esbofeteia. Oriana diz a
Aída que é isso que ocorre quando se casam
pessoas de classes sócias muito diferentes.
Rubens é preso. Jonhy confessa a Mariano
que se separou de Paty para protegê-la, por-
que Nico e Gema o ameaçaram que a fariam
sofrer caso ele não seguisse entregando a
droga. Teresa diz a Rubens que Arthur não vai
tirá-lo da cadeia, pois isso seria um despresti-
gio para sua carreira. Sarcástica, Teresa diz
que Rubens perdeu e da pior maneira.

As aventuras de Poliana
Luca diz para Ruth que conseguiu patroci-

nadores para a rádio da escola. Mirela fica
furiosa por ter sua ideia roubada e se revolta.
Um capanga de Rato vai até a casa de Débora
para tirar satisfações. João prefere ficar com
Poliana em vez de Filipa e a menina sai, furio-

sa. Luísa passa por uma nova dificuldade fi-
nanceira e fica bastante abalada. Bento procu-
ra João para conversar, mas o menino o re-
jeita. As crianças da escola acham que Bení-
cio está com uma doença mortal e se deses-
peram. Durval aconselha Luísa a aceirar a
proposta de perdão de dívida de Sr. Pendle-
ton. Lindomar conta para Gleyce que está muito
decepcionado com Arlete. João diz a Poliana
que ela deve tomar uma decisão e escolher
entre Bento e ele. Marcelo desabafa com Iuri
sobre as mensagens do celular de Débora.
Luísa vai à casa de Sr. Pendleton.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Judite é

apedrejada. Lázaro casa com Susana. Alguns
dias se passam. Fariseus a caminho de Jeru-
salém para a páscoa, veem jesus e os apósto-
los. O Messias ensina sobre o reino de Deus e
a vinda do filho do homem. Jesus recebe as
crianças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á

ri
es As mudanças que acontecerão hoje abrirão

portas para você, então mantenha os ouvidos
abertos! Você instintivamente vai ouvir as ne-
cessidades do seu corpo de maneira certa.

To
ur

o Tudo vai acontecer tão rapidamente a sua
volta, mas você precisa relaxar - se afaste
um pouco. Hoje você vai ter paz interior e vai
acalmar seus nervos.

G
êm

eo
s Você terá que fazer um esforço para ser aber-

to com os outros. Você foi avisado, relaxe.
Você estará melhor equipado para lidar com
os problemas que estão segurando você. Seu
estado de ânimo está melhor.

C
ân

ce
r O seu radar emocional é muito forte, tornan-

do-o mais seletivo do que o habitual. Não se
afaste. Há muita coisa acontecendo ao seu
redor e você só tem um desejo: ficar sozi-
nho, o que você realmente precisa.

Le
ão

Esforce-se caso a tentação esteja muito forte...
Você está encontrando dificuldades para se
manter em equilíbrio emocional hoje. Você está
se sentindo na melhor forma e estável o sufici-
ente para enfrentar o que precisa ser enfrentado.

V
ir

ge
m Os esforços que você fez ontem fazem com

que você se sinta leve e satisfeito. Seria bom
diminuir o ritmo da sua vida doméstica. Pen-
se nas suas prioridades; aproveite ao máxi-
mo as oportunidades disponíveis para você.

Li
br

a

As pessoas ao seu redor vão estar mais
agitadas, mas sua calma lhe permitirá sabo-
rear as alegrias da vida. Faça um esforço
para permanecer racional, principalmente
quando se trata da alimentação.

E
sc

or
pi

ão Você será intermediário efetivo entre duas
pessoas, graças a sua visão objetiva da
situação. Você está se sentindo no topo
do mundo, mas está começando a se sentir
cansado.

Sa
gi

tá
ri

o Você vai querer ignorar a logística e os as-
pectos práticos de algumas coisas hoje, não
é hora de enfrentá-los. Seu aumento de ener-
gia pode deixá-lo irritável, especialmente se
você não romper com certos hábitos ruins.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Hoje você vai estar mais calmo do que o

normal. É hora de cuidar mais de si mesmo.
Sua energia mental está definida para ficar
em um nível estável - seu otimismo é a me-
lhor fonte de energia.

A
qu

ár
io Seu bom senso o está guiando na direção

certa. Alguns chamam isso de sorte, seja
racional. Descarte certos hábitos que não estão
ajudando você. Seria uma boa ideia rever
seus hábitos alimentares.

 P
ei

xe
s Seu relacionamento com crianças e jovens ele-

vam o seu espírito. Usar uma máscara não
combina com você. Se você sair, mantenha os
pés no chão e não pense que você é invencí-
vel. Há sinais de que lhe faltam vitaminas.
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Um rapaz de 19 anos foi atin-
gido por diversos tiros na tarde de
ontem, no Bairro Coqueiral, em
Cascavel. Segundo o que a Polí-
cia Militar apurou, ele foi até uma
residência na Rua Elvira Saraiva
com o próprio carro, um Gol azul,
para negociar a compra de outro
veículo. Ao desembarcar na fren-
te do local, um carro passou e um
rapaz que estava dentro disparou
várias vezes e fugiu. Edinilson de
Oliveira foi atingido com dois ti-
ros na região da clavícula e con-
seguiu correr para os fundos de
uma casa, onde permaneceu caí-
do até a chegada do socorro.

Um adolescente que estava
com Edinilson no carro, tomou a
direção e acelerou o carro para fu-
gir dos tiros, mas colidiu em um
Gol vermelho que passava pelo
local. Com o impacto, os dois car-
ros pararam na calçada e destru-
íram uma parede e um portão.

Conforme a Polícia Militar, a
princípio esse carro vermelho
não teria ligação com o crime,
contudo, testemunhas disseram
que um rapaz desceu, pegou algo

Rapaz é baleado

de dentro do Gol azul (carro da
vítima) e fugiu do local.

O adolescente foi levado para a
15ª Subdivisão Policial de Casca-
vel para ser ouvido e ajudar na elu-
cidação do crime.

Edinilson foi socorrido e levado
em estado grave para o HU (Hospi-
tal Universitário) de Cascavel.

 Reportagem: Bethania Davies
   Fotos: Fábio Donegá

BALEADO, jovem correu e caiu nos fundos de uma residência

A Delegacia de Homicídios foi
acionada para investigar o caso.

Foram realizadas diligências
em toda a região à procura dos
atiradores, mas ninguém havia
sido capturado até o fechamen-
to desta edição.

A polícia não divulgou se a víti-
ma tem passagens policiais.

Uma mulher ficou ferida em um acidente com um
ônibus na Avenida Brasil em Cascavel.
Testemunhas relataram que carro e ônibus
estavam parados no semáforo do cruzamento
com a Rua Manoel Ribas e, quando o sinal
abriu, a condutora do carro tentou fazer a
conversão à esquerda, cruzando na frente do
ônibus, atingindo a lateral do veículo.  No carro
havia dois ocupantes: Fernanda Aparecida
Gonçalves, de 30 anos, que sofreu uma contusão
no tórax e foi encaminhada para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo, e
Wellington Gonçalves Chaves, de 18 anos, que
teve ferimentos leves e recusou encaminhamento
hospitalar. No ônibus ninguém ficou ferido.
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     CAMPEONATO PAULISTA
18h45 Mirassol x São Bento
21h Bragantino x Novorizontino

        CAMPEONATO CARIOCA
16h30 Resende x Volta Redonda
16h30 Macaé x Nova Iguaçu
21h Bangu x Fluminense

       CAMPEONATO GOIANO
19h30 Atlético-GO x Aparecidense

      CAMPEONATO ESPANHOL
17h Espanyol x Huesca

     CAMPEONATO INGLÊS
16h45 Cardiff City x Watford
16h45 West Ham x Fulham

     CAMPEONATO ALEMÃO
16h30 Werder Bremen x Stuttgart

      CAMPEONATO ITALIANO
16h30 Milan x Empoli

    CAMPEONATO FRANCÊS
15h Dijon x Saint-Étienne
16h45 Strasbourg x Lille

JOGAM HOJE

   CEARENSE
16h Horizonte x Atlético

       MINEIRO
15h30 Tupi x Patrocinense
16h Tombense x Caldense

      CARIOCA
19h Boavista x Madureira
19h30 Botafogo x Vasco
19h30 Cabofriense x Portuguesa

    PAULISTA
16h30 Guarani x São Caetano
19h Palmeiras x Santos

      GAÚCHO
17h Juventude x São Luiz

      ESPANHOL
9h Getafe x R. Vallecano
12h15 Sevilla x Barcelona
14h30 Alavés x Celta de Vigo
16h45 At. Bilbao x Eibar

     FRANCÊS
11h Montpellier x Stade Reims
13h PSG x Nimes
16h Amiens x Nice
16h Guingamp x Angers

      INGLÊS
9h30  Burnley x Tottenham
12h Bournemouth x Wolves
12h Newcastle x Huddersfield
14h30 Leicester x Crystal Palace

    ITALIANO
11h Torino x Atalanta
16h30 Frosinone x Roma

        ALEMÃO
11h30 B. München x Hertha Berlin
11h30 Mainz x Schalke 04
11h30 Mönchengladbach x Wolfsburg
11h30 Freiburg x Augsburg
14h30 F. Düsseldorf x Nürnberg

JOGAM SÁBADO

 Após demonstrar interesse em
receber uma das fases regionais dos
Jejs (Jogos Escolares da Juventude),
Cascavel receberá nos próximos dias
representantes do COB (Comitê
Olímpico do Brasil), responsável pela
organização da competição.

Os membros do Comitê Olímpi-
co estarão na cidade na segunda
(25) e na terça-feira (26) para co-
nhecer as estruturas esportivas e
a rede hoteleira do município para
dar sequência com o poder público
local às tratativas para a oficializa-
ção da candidatura.

A administração municipal e a

COB em Cascavel

AGENDA
Os representantes do COB têm pré-
agendada uma visita ao gabinete do
prefeito às 14h30 de segunda-feira.
Em seguida, uma comitiva percorrerá a
cidade em visita às praças esportivas e
à rede hoteleira. Na ocasião, com o
prefeito Leonaldo Paranhos em férias
e com o vice Jorge Lange de licença
do cargo, o presidente da Câmara
de Vereadores, Alécio Espínola, será
a autoridade máxima municipal a
receber os representantes do Comitê
Olímpico do Brasil.

TRATATIVAS
A visita “in loco” dos repre-

sentantes do COB ocorrerá
menos de um mês depois de
uma videoconferência que
reuniu também lideranças
ligadas ao esporte cascavelen-
se e representantes de entida-
des e instituições de Cascavel
que representam empresários
e comerciantes da rede hotelei-
ra e de restaurantes. Essa
reunião ocorreu no dia 28 de
janeiro, na Acic (Associação
Comercial e Industrial de
Cascavel) e nela foi apresenta-
do o caderno de encargos e o
custo de R$ 250 mil para o
município assumir ao apresen-
tar ao COB a carta de interesse
em sediar a fase regional dos
Jogos Escolares da Juventude.
Além de Cascavel, as cidades de
Joinville (SC) e Poço de Caldas
(MG) demonstraram interesse
em sediar a competição.

Fundação Municipal de Esporte e
Cultura têm articulado desde de-
zembro a candidatura do Regional
Sul/Sudeste, que tem data previs-
ta para ser realizado de 2 a 6 de
agosto nas modalidades de bas-
quete, futsal, handebol e vôlei, das
duas categorias dos Jogos: A (15 a
17 anos) e B (12 a 14 anos).

O Regional Sul/Sudeste tem
previsão de reunir cerca de 1 mil
atletas de nove estados: Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Espírito Santo, Mato Gros-
so do Sul e Goiás.

BICAMPEÃ olímpica, líbero Fabi fez a festa com jovens atletas nos Jejs 2018
COB
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Elton Andre de Moura e Cristina Pereira de Souza
2- Valter Luis Valoria da Silva e Marelise Fatima de Andrade Kindler
3- Amarildo Lemos Meira e Talita dos Anjos
4- Fabio Junior Walter e Ariane Rocha de Lima
5- Paulo Sérgio da Silva e Tatiane Ferreira Lisbôa
6- Rodrigo Francisco Favero e Claudineia Padilha
7- Rogerio Moreira da Silva e Sabrina Magalhães
8- Nelson de Lima Ferreira e Angelina Menezes Baptista
9- John Ross Perin e Elisângela Bortoluzzi Teixeira
10- Mauricio Lopes Proença e Maria Iracema Gimenez Sequeira
11- Thiago Alberto Monteiro e Andressa Schroder
12- Rodrigo Becker Miranda e Heloisa Azevedo Brasil
13- Caue Dias Munhoz e Vitoria Aparecida Ceresoli
14- Jhonatan Marques da Silva e Raffaely Perlin Carvalho

 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.

Equipes cascavelenses se reforçam
 De olho no início da Taça Dirceu

Krüger, a 2ª do Paranaense de Futebol
2019, as equipes cascavelenses se-
guem em busca de reforços neste pe-
ríodo de janela de transferência, aber-
to até a véspera do reinício do Estadu-
al, marcado para o dia 9 de março.

CASCAVEL CR
Em sua segunda semana sem

competição, o Cascavel Clube Recre-
ativo anunciou, quarta-feira, o zaguei-
ro Vitor Carvalho, de 26 anos. O de-
fensor, natural de São José do Rio Pre-
to (SP), atuou por Guarani-SC e Anápo-
lis-GO em 2018, e volta ao futebol pa-
ranaense depois de ter defendido o
FC Cascavel na temporada 2017.

Vitor já treina com o grupo no CR e
está apto a participar do amistoso
desta sexta-feira com o Foz do Iguaçu,
às 16h, no Estádio do ABC, na terra
das Cataratas. Esse jogo marcará o
reencontro do técnico Allan Aal com a
equipe que o projetou no futebol, o
Azulão da Fronteira. Na 2ª Taça, o Cas-
cavel CR estreará no dia 10 de mar-
ço, em casa, contra o Rio Branco.

FC CASCAVEL
Já o FC Cascavel, que está em

sua primeira semana sem jogos,
depois da eliminação na semifinal

da 1ª Taça, no último domingo, a
novidade chega para o setor ofen-
sivo, assim como havia prometido
a diretoria. O atacante Bruno Lopes,
de 33 anos, será apresentado hoje
pela equipe aurinegra.

O jogador, paranaense de Curiti-
ba, atuou nos últimos anos no fu-
tebol asiático. Ele estava no Mon-
tedio Yamagata, no Japão, mas acu-

GAÚCHO
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Grêmio 17 7 5 2 0 21 1 20
2º Internacional 13 7 4 1 2 8 7 1
3º São José 12 7 4 0 3 8 6 2
4º Pelotas 11 7 3 2 2 7 4 3
5º N. Hamburgo 11 7 3 2 2 4 7 -3
6º Caxias 10 7 3 1 3 8 8 0
7º Juventude 10 7 3 1 3 6 8 -2
8º Aimoré 9 7 2 3 2 6 7 -1
9º São Luiz 8 7 2 2 3 5 8 -3
10º Avenida 6 7 1 3 3 4 11 -7
11º B. de Pelotas 4 7 0 4 3 4 10 -6
12º Veranópolis 3 7 0 3 4 5 9 -4

SÁBADO
17h Juventude x São Luiz

DOMINGO
17h Avenida x Internacional
17h Caxias x Pelotas
17h Aimoré x N. Hamburgo

SEGUNDA-FEIRA
20h Grêmio x Veranópolis

TERÇA-FEIRA
19h15 São José x B. de Pelotas

8ª RODADA

mula passagens também por equi-
pes da Tailândia, da Arábia Saudi-
ta e da Indonésia.

Bruno Lopes participará normal-
mente da atividade desta sexta-fei-
ra do FC Cascavel, marcada para as
16h30 no CT da equipe. Na 2ª Taça,
o time aurinegro estreará como vi-
sitante diante do Paraná Clube, no
dia 10 de março.

VITOR Carvalho deve atuar nesta sexta em Foz BRUNO Lopes será apresentado nesta sexta-feira
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PAULISTA
Grupo A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 18 7 6 0 1 16 6 10
2º Red Bull 14 7 4 2 1 11 6 5
3º Ponte Preta 9 7 2 3 2 5 3 2
4º São Caetano 4 7 0 4 3 7 14 -7

GRUPO B
1º Palmeiras 14 7 4 2 1 7 2 5
2º Novorizontino 12 7 3 3 1 5 5 0
3º Guarani 10 7 3 1 3 8 9 -1
4º São Bento 3 7 0 3 4 2 10 -8

GRUPO C
1º Corinthians 10 7 3 1 3 6 7 -1
2º Ferroviária 9 7 2 3 2 5 5 0
3º Bragantino 9 7 2 3 2 9 12 -3
4º Mirassol 5 7 1 2 4 4 12 -8

GRUPO D
1º Oeste 12 7 3 3 1 8 5 3
2º Ituano 10 7 3 1 3 11 6 5
3º São Paulo 9 7 3 0 4 9 7 2
4º Botafogo 4 7 1 1 5 6 10 -4

SEXTA-FEIRA
18h45 Mirassol x São Bento
21h Bragantino x Novorizontino

SÁBADO
16h30 Guarani x São Caetano
19h Palmeiras x Santos

DOMINGO
17h São Paulo x Red Bull
17h Ponte Preta x Ituano
19h Botafogo x Corinthians

SEGUNDA-FEIRA
17h30 Ferroviária x Oeste

8ª RODADA

   ALEMÃO
11h30 Hannover x Frankfurt
14h Dortmund x Leverkusen

    CARIOCA
17h Flamengo x Americano

    PAULISTA
17h Ponte Preta x Ituano
17h São Paulo x Red Bull
19h Botafogo x Corinthians

            MINEIRO
17h Boa x América
11h Tupynambás x Guarani
17h Atlético x Villa Nova
19h URT x Cruzeiro

     BAIANO
17h Juazeirense x Vitória

      GAÚCHO
17h Aimoré x N. Hamburgo
17h Avenida x Internacional
17h Caxias x Pelotas

     CEARENSE
16h G. de Sobral x Floresta
17h Barbalha x Ceará

       PERNAMBUCANO
17h Central x Petrolina
19h30 Salgueiro x América
17h Afogados x Náutico

        ESPANHOL
8h Leganés x Valência
12h15 At. Madrid x Villarreal
14h30 Valladolid x Bétis
16h45 Levante x Real Madrid

     FRANCÊS
11h Nantes x Bordeaux
11h Toulouse x Caen
13h Rennes x Olympique
17h Mônaco x Lyon

         INGLÊS
11h05 Arsenal x Southampton
11h05 Man. United x Liverpool

      COPA DA LIGA INGLESA
13h30 Chelsea x Brighton

        ITALIANO
8h30 Sampdoria x Cagliari
11h Bologna x Juventus
11h Chievo x Genoa
11h Sassuolo x Spal
14h Parma x Napoli
16h30 Fiorentina x Inter

JOGAM DOMINGO

 O Palmeiras confia estar prote-
gido de eventuais punições da Fifa
por manter o ex-presidente da CBF
(Confederação Brasileira de Fute-
bol) Marco Polo Del Nero, banido
pela entidade de manter qualquer
atividade com o futebol, no seu
Conselho Deliberativo.

O Verdão garante que ainda no
ano passado Del Nero enviou car-
ta à equipe confirmando o seu dis-
tanciamento do Conselho Delibera-
tivo do clube, além de ter consulta-
do a CBF sob uma possível notifi-
cação da Fifa pelo caso.

Na consulta à CBF, da qual nun-
ca obteve resposta, o houve o avi-
so sobre a carta de afastamento e
também o questionamento se Del
Nero realmente precisava se desli-
gar do Conselho Deliberativo, levan-
do em consideração que o cargo de
conselheiro em uma sociedade
esportiva não significa que a pes-
soa participe ativamente do futebol.

Palmeiras rebaixado?

Segundo o Artigo 64 do Código
Disciplinar da Fifa, o clube que não
cumprir com as ordens da entida-
de está sujeito a punições. O regi-
mento dia que o clube será avisa-
do e notificado e, no caso de inadim-
plência ou não cumprimento de
uma decisão dentro do prazo esti-
pulado, pontos serão deduzidos ou
será ordenado o rebaixamento para
uma divisão inferior. Outra punição
prevista seria o impedimento nas
transferências de jogadores.

Del Nero exibe camisa do Palmeiras com seu nome
ao lado de Marin, outro banido do futebol pela Fifa

Não foi só o Palmeiras que acordou
com uma notícia bombástica. Outras 21
equipes do continente, incluindo oito do
Brasil, ficaram com “pulga atrás da
orelha” depois que a Conmebol
(Confederação Sul-Americana de Futebol)
emitiu comunicado denunciando
irregularidades na entrega de listas de
jogadores relacionados para a
Libertadores e a Sul-Americana.

Dentre os times citados aparecem
Atlético-MG e São Paulo, com problemas
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ERROS NA JUSTIÇA
Os erros foram encaminhados para o Tribunal Disciplinar e, enquanto não houver
uma decisão, as competições continuam normalmente. Além disso, o comunicado
ressalta que o caso do jogador Sebastián Pérez, do Club Barcelona é diferente, já

que nessa situação não foram cumpridas os regulamentos da Fifa. O clube
equatoriano foi punido por escalar o atleta de modo irregular na Libertadores e
acabou fora da 3ª fase, perdendo a vaga sem precisar do duelo de volta com o

Defensor, time uruguaio que quarta-feira foi derrotado em casa pelo Atlético-MG
e que já avisou que vai à Justiça tentar avançar à fase de grupos.

na inscrição para a Libertadores, e
Corinthians, Fluminense, Santos,
Botafogo, Chapecoense e Bahia com
erros na inscrição para a Sul-Americana.

Dirigentes das equipes do Brasil
argumentaram que a falha seria da
CBF (Confederação Brasileira de
Futebol), mas a Conmebol ressaltou
que “as listas de jogadores são de
responsabilidade exclusiva dos clubes
e das associações e em nenhum caso
atribuíveis à Conmebol”.

 Conmebol denuncia times do Brasil
na Libertadores e na Sul-Americana
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