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Depois de ter vencido o Palesti-
no por 1 a 0 no Chile estreia, o In-
ternacional iniciará nesta quarta-fei-
ra, às 21h30, no Beira-Rio, contra o
Alianza Lima, uma sequência de
três partidas seguidas como man-
dante pelo Grupo A da Libertadores.

A equipe dirigida por Odair Hell-
mann enfrentará o representante
peruano nesta noite e depois, tam-
bém no Rio Grande do Sul, medirá
forças com o River Plate, em 3 de
abril, e com o próprio Palestino,
seis dias depois.

A luta pelo tricampeonato conti-
nental começou bem, com um tri-
unfo na capital chilena graças a gol
de falta de Rafael Sobis, na parte
final do jogo em Santiago. Com isso,
se fizer dever de casa e somar nove
pontos nos três compromissos di-
ante de sua torcida, o Colorado
estará classificado.

“Precisamos dessas três vitóri-
as para nos classificarmos como

Inter x Alianza Lima
primeiros do grupo. Isso nos per-
mitirá decidir no Beira-Rio no mata-
mata. Somos muito fortes aqui, no
ano passado, só perdemos duas
vezes em casa”, declarou o meio-
campista Edenilson, que mais uma
vez será titular com Odair.

Edeníson, no entanto, ressaltou
que o Inter não menospreza o Ali-
anza Lima e que tem que respeitá-
lo porque, com o ponto que o ad-
versário obteve ao empatar com o
River Plate, demonstrou que está
na luta para ir às oitavas.

Embalado
O Internacional chega para o
compromisso continental
embalado por uma sequência de
seis vitórias, que já lhe garantiram
uma vaga nas quartas de final do
Campeonato Gaúcho. Além disso,
o campeão da América em 2006
e 2010 não perde no Beira-Rio
pela Libertadores desde a
eliminação para o Peñarol nas
oitavas de final de 2011. Desde
então, foram nove triunfos e
dois empates. Sem Guerrero,
ainda suspenso, e Danilo
Fernandes, machucado, Odair
tem apenas uma dúvida:
Rodrigo Dourado ou Rodrigo
Lindoso no meio de campo.

Com arquibancadas lotadas no Maracanã – os quase 57 mil ingressos colocados à venda foram esgotados
ontem -, o Flamengo recebe a LDU nesta quarta-feira, às 21h30, para fazer sua estreia como mandante na
Libertadores 2019, depois de ter vencido o San José na Bolívia, na última semana, por 1 a 0. O Rubro-
Negro busca contra o time equatoriano, campeão da Libertadores em 2008 e da Sul-Americana em
2009, voltar a ter “impor respeito” no grande palco do futebol brasileiro. É que o Fla teve desempenho
pífio no Maraca no ano passado, com uma vitória, um empate e uma derrota para o Cruzeiro que depois lhe
custou a eliminação nas oitavas de final. Hoje, o Fla chega a marca de 50 jogos no estádio pela Libertadores.

FLA IMAGEM

  LIBERTADORES
19h15 Cruzeiro x D. Lara
19h15 Cerro Porteño x Zamora
19h15 San Lorenzo x At. Junior
21h30 Flamengo x LDU
21h30 Internacional x Alianza Lima
21h30 River Plate x Palestino
21h30 U. Católica x Rosário Central

    LIGA DOS CAMPEÕES
17h Barcelona x Lyon
17h B. de Munique x Liverpool

  COPA DO BRASIL
19h15 Botafogo-PB x Londrina
21h30 Ceará x Corinthians

COPA DO NORDESTE
19h30 Bahia x Sergipe

JOGAM HOJE

 Cruzeiro
Defendendo a sua invencibilidade

de 22 anos como mandante na
fase de grupos da Libertadores, o

Cruzeiro recebe o Deportivo Lara
nesta noite, às 19h15. A partida

terá transmissão do canal Fox
Sports. Caso alcance o triunfo, será

o 30º jogo da Raposa sem ser
derrotada. O único confirmado

como titular pelo técnico Mano
Menezes é o zagueiro Dedé, que

volta de suspensão.

Copa do Brasil
A 3ª fase da Copa do Brasil,

disputada em jogos de ida e volta,
começa nesta quarta-feira com dois

jogos: Botafogo-PB x Londrina e Ceará
x Corinthians. No alvinegro paulista,

Fábio Carille não relacionou o
centroavante Gustavo para o jogo. O

jogador ainda sente dores no joelho
esquerdo e também é dúvida para

enfrentar o Oeste, domingo, pelo
Paulistão. A tendência é de que o

argentino Mauro Boselli continue
na vaga do artilheiro.

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES

Palmeiras ?x? Melgar
Boca Juniors ?x? Tolima

Olimpia ?x? U. de Concepción
Grêmio ?x? Libertad

Nacional ?x? Atlético-MG
S. Cristal ?x? Godoy Cruz

GAÚCHO
B. de Pelotas ?x? São Luiz

LIGA DOS CAMPEÕES
Juventus* 3x0 At. de Madri
Man. City* 7x0 Schalke 04

* Na próxima fase

 Por que a população precisa pagar três assessores por vereador? É com essa pergunta
que o movimento “Com nosso dinheiro Não!” vem crescendo em Cascavel com um

propósito: restringir a um o total de assessor por vereador. A medida tem forte apelo
popular, porque geraria economia anual de R$ 2,3 milhões, podendo chegar a

R$ 9,5 milhões em um mandato.

Movimento quer
eliminar assessores
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Lixão no aeroporto
O Aeroporto Municipal de Cascavel está virando
um lixão a céu aberto. Pior: com autorização da
Secretaria de Obras, que permitiu que algumas

empresas despejassem restos de construção para
fazer o aterramento do local onde estão sendo

construídos os novos hangares. O problema é que
há muito material que não poderia ser jogado lá.
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Prefeitura pagará
R$ 8,6 milhões por
“produto próprio”

Motoristas avisam:
só reajuste de 5%
vai evitar a greve

Réu falta ao júri por
estar sem dinheiro;
ele foi condenado

 DIVULGAÇÃO
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O basquete cascavelense também esteve em
Ubiratã no fim de semana, no Campeonato
Regional de Trio. Melhor para a parceria formada
por Cristina, Mariana e Larissa, que representou o
NBFC (Novo basquete Feminino de Cascavel) e
faturou o troféu de campeã da competição. Os
meninos da Abasmavel (Associação do
Basquetebol Masculino de Cascavel) também
representaram a cidade em Ubiratã. Isso em meio a
4ª Liga de Basquete Abasmavel, que teve início no
fim de semana, no Ginásio da Unopar, com
equipes de Assis Chateaubriand, Medianeira e
Guaraniaçu, além de Cascavel, em quadra.

 O taekwondo e o caratê de
Cascavel estiveram em evidência
no fim de semana, na seletiva es-
tadual estudantil para o para o
Combat Games, competição de
artes marciais que realizada em
Maringá pela Federação Parana-
ense do Desporto Escolar e clas-
sificatória para a etapa nacional,
que será em Palmas, no Tocan-
tins, de 18 a 21 de abril.

Por sua vez, a etapa nacional
classificará os campeões para
representar o Brasil na etapa
mundial, chamada de Combat
Games e que será realizada em
Budapeste, na Hungria, de 28 de
agosto a 4 de setembro.

Campeões em Maringá, a ta-
ekwondista Luane Camargo e o ca-
rateca Paulo Henrique Castagnaro
da Silva se habilitaram a tentar a
vaga mundial em Palmas. Luane,
aliás, conquistou duas medalhas
de ouro em Maringá e trouxe para o
Colégio CEEP o troféu de campeão
geral no feminino.

Já os taekwondistas Fábio Júni-
or Santiago, Gabriel Bombarda e
Marcos Vinícius Lopes Alves subi-
ram ao pódio, mas não ao lugar
mais alto em Maringá, e dependem
da ausência dos campeões de
suas categorias na etapa nacional

Destaque nas artes marciais
para disputarem a competição.

No caratê, quem ficou no “qua-
se” foi Dioni Alves de Carvalho, que
voltou de Maringá como vice-cam-
peão e também está entre os re-
servas do Estado para a delegação
que irá ao Tocantins.

O taekwondo cascavelense no
Combat Games em Maringá foi co-
mandado pelos mestres Ricardo
Zimmer e Eurico Chagas, enquanto
o caratê contou com os alunos de
Valmir Penteado e a arbitragem de
Odair Baltazar da Silva.

NBFC

ARQUIVO ATLETAS

O futsal feminino de Cascavel também comemorou no fim de semana, mas em
Toledo, na tradicional Copa Kagiva. A conquista foi na categoria adulta, a principal
da disputa que contempla também as categorias de base da modalidade. Foram
três dias de intensas disputas para as cascavelenses, que tiveram a goleira Gabriela
Jarski como destaque individual, ao ser a menos vazada da competição.
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Opinião

Considerado “guru intelectual
do bolsonarismo”, o filósofo

Olavo de Carvalho publicou, em
seu perfil no Twitter ontem, que
não ter a intenção de “derrubar

ministros” no governo de Jair
Bolsonaro e ainda mandou um

recado nada delicado para o
chefe da pasta da Educação,

Ricardo Vélez Rodriguez.

 “Não quero derrubar ministro
nenhum. Apenas apresentei

pessoas, sem a menor
pretensão de influenciá-las (sei
que isto é inimaginável para o
pessoal da mídia, para quem

influenciar é orgasmo). O
ministério é do Velez. Que o

enfie no c*.”
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20/03 - 22:43

MINGUANTE
28/03 - 01:11

CRESCENTE
14/03 - 07h26

Megasena
Concurso: 2132

05 18 30 35 39 60

Dupla sena
Concurso: 1912

03 11 14 18 26 491º sorteio

14 17 19 28 47 502º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1786

01 03 04 05 06 07 12 16
17 18 20 21 22 23 24

Quina
Concurso:  4922

02 31 33 45 72

Timemania
Concurso: 1304

05 11 19 20 27 54 60
TIME DO RIO BRANCO/ES

Lotomania
Concurso: 1951

06 11 12 13 19 23 26
 37 42 47 52 53 64

68 70 71 72 77 86 96

Federal
Concurso: 05369

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

40.704
86.451
74.808
48.674
75.706

Dia da Sorte
Concurso: 123

06 11 16 18 19 21 23
AGOSTOMÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

NOVA
06/03 - 13h05

Chuva Chuva ChuvaChuva

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

 O que compreendemos por pureza? Esse conceito está relaci-
onado à peneira. Aquilo que foi peneirado fica limpo das impurezas e
de resíduos que queremos separar, tirar fora. Tiramos o grosseiro,
impuro, para deixar só o que é genuíno. Buscar a pureza significa
buscar o núcleo mais original de si mesmo, a essência daquilo que
se é, a interioridade profunda.

Pessoas sintonizadas consigo mesmas vão eliminando de si tudo
aquilo que as tira do centro, eliminando tudo o que lhes prejudica,
retirando tudo o que mascara o núcleo. Crivo também tem um sentido
parecido. Significa separar o sujo do limpo, o bom do mau. Para os
romanos, purificar é sempre algo ativo. Eu preciso fazer alguma coisa
para limpar, para purificar, remover a sujeira.

Todas as religiões, desde cristianismo, budismo, judaísmo, isla-
mismo ou hinduísmo, trazem o tema da pureza. No Egito antigo, na
Grécia e na Índia o encontro com Deus, a aproximação a Ele, sempre
deve acontecer com mãos limpas e coração puro.

Sabemos que a pureza acontece não porque nós já sejamos puros
ao chegar, mas pela misericórdia que nos torna puros. Essa pureza é
possível para todas as pessoas e não somente para alguns eleitos.

Os cultos das religiões sempre trazem ritos de purificação, perdão,
limpeza. Ao iniciar a missa no rito católico se pede perdão. O batismo
significa também banho da impureza original, para tornar filho de Deus. Os
rituais são importantes para que o coração humano se sinta limpo. Todos
sabem que estamos sempre entre erros e acertos. O anseio que temos de
pureza mostra que queremos chegar com reverência diante de Deus.

O processo de purificação pode estar sempre presente em nossa
vida. Precisamos largar algumas coisas, limpar sujeiras, peneirar resí-
duos, passar pelo crivo atitudes e decisões. Um banho que nos limpa é
importante para a nossa alma. O tempo de quaresma na Igreja tem esse
sentido, isto é, apresentar-se com humildade diante de Deus, sem medo,
sem glórias, mas humildemente, compreendendo que Ele pode nos
limpar e nos tornar melhores, mais verdadeiros, mais autênticos.

O SENTIDO DA PUREZA!

DIVULGAÇÃO
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Rodrigo Becker Miranda e Heloisa Azevedo Brasil
2- Julio Cesar Bernard e Aline Andreta Paiola
3- Pedro Henrique Czdloski e Raisa Caroline Graciano Peruzzo
4- Samoel Antonio de Mattos e Alessandra Antunes da Silva
5- Rafael de Melo Bearzi e Nayara Maculan
6- Mac Douglas Fonesi Prange e Fernanda Aparecida de Souza
7- Daniel Alberto Hoffmann Rasia e Juciéli Silveira da Silva
8- Ednei de Oliveira Baleiro e Wisleine da Silva da Silva
9- Adercy José da Silva Junior e Jhenifer Caroline Rigotti Ferreira
10- Matheus Samla Silva Tavares e Vanuza de Lourdes Camargo da Cunha
11- José Ribeiro da Silva Junior e Aline Luiza da Silva
12- Pedro Ricardo Fernandes e Margarete de Oliveira

 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.

O handebol cascavelense iniciou
a temporada 2019 da melhor ma-
neira possível: com títulos. Foi as-
sim para a equipe masculina adul-
ta ACH/Lanali/02 Saúde e para o
time juvenil feminino Santa Maria/
ACH, que conquistaram a 9ª Copa
Ubiratã no fim de semana.

Essas foram as duas únicas
equipes de Cascavel que participa-
ram da competição. Para as meni-
nas, comandadas pelo professor
Marcos Galhardo, o troféu foi con-
quistado após passarem de forma
invicta pelo grupo único que contou
também com as representantes de
Ubiratã, Jussara e Goioerê.

Agora, as jovens se preparam
para as disputas da Copa Paraná,
que tradicionalmente abre o calen-
dário da Liga de Handebol do Para-
ná. A competição será realizada em
Cascavel de 2 a 5 de maio.

Handebol inicia ano com títulos

Já o time masculino adulto, co-
mandado por Neudi Zenatti, preci-
sou vencer cinco partidas para con-
quistar o troféu em Ubiratã. Os con-
frontos foram contra Marechal Cân-
dido Rondon, Capitão Leônidas Mar-
ques, Campo Mourão, Assis Cha-
teaubriand e Saudades do Iguaçu.

Agora, o ACH/Lanali se prepa-
ra para o início da Chave Ouro do
Campeonato Paranaense, que
terá a largada nos dias 13 e 14
de abril em Maringá. FOTOS: ARQUIVO ATLETAS

Com agenda cheia de competições para
este ano, a equipe feminina adulta
FAG/Cascavel/O2 Saúde/Beraskin/
Alfacon/Muffatão iniciou nesta semana
os trabalhos para a temporada 2019.
Na segunda-feira as atletas se
apresentaram ao técnico Neudi Zenatti e
realizaram exames clínicos e testes físicos.
Ontem a atividade foi na academia. As
novidades no elenco ficam por conta de
Giorgea, Caroline, Andreza, Nathalia e
Daiane, as cinco novatas no grupo de
15 jogadoras, que terá pela frente este
ano as disputas da Copa Paraná, da
Chave Ouro do Paranaense, dos Jogos
Abertos, dos Jogos Universitários, da
Liga Nacional e do Campeonato
Brasileiro de Clubes, que será realizado
em Cascavel em novembro.
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Qual o defeito?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Vereadores querem Refic 2019
A Comissão de Finanças quer que a Prefeitura de Cascavel
abra oportunidade para que os inadimplentes paguem os
impostos atrasados. Os vereadores foram cobrados sobre o

já conhecido Refic. O vereador Sidnei Mazzuti
encaminhou requerimento ao Paço: “É uma oportunidade
para que as pessoas possam regularizar os débitos, com

prazos e condições”.

Lâmpadas adquiridas pela prefeitura têm durado muito
pouco. A constatação já foi admitida inclusive pela
administração atual. Mas o que está sendo feito contra as
empresas que fornecem esse produto que alguns duram
três meses? Madril pediu isso à prefeitura e também as
razões da demora para a Secretaria de Obras atender as
reclamações dos moradores de postes no escuro.

Multados e
revelados
Com milhares de terrenos
baldios no perímetro
urbano, o mato alto é um
problema. Pela primeira vez
na história, a Prefeitura de
Cascavel divulgou áreas,
multas e revelou os
proprietários dos imóveis
que dão dor de cabeça. A
lista está no Diário Oficial
de hoje para notificação
dos proprietários, que
terão prazo para
regularização em 30 dias
com desconto de 50% -
caso contrário, o valor
integral passa a constar no
cadastro do imóvel. As
multas somam R$ 300 mil.

Sem perdão
Crescem as apostas para pizza no
caso Damasceno. Apesar da
descrença, nos grupos de
whatsApp o apelo é para que os
vereadores tenham uma posição
coerente com o discurso de
política séria e honesta.

Complicado
As declarações recentes de
Damasceno Júnior (PSDC)
viraram gasolina no
incêndio descontrolado. Se
essa era a estratégia dos
advogados para desacreditar
a acusação, podem ter dado

um tiro no pé. Damasceno
disse que a ex-assessora o
denunciou por vingança
devido a uma rejeição
amorosa. Só faltou explicar
se teve um romance com os
demais assessores que
também disseram que lhe
devolviam parte do salário.

Malas prontas?
A parada em Brasília do
prefeito Leonaldo Paranhos
antes de voltar para casa das
férias pode incluir um namoro
com o PSL. São fortes os
boatos de que ele deixará o
PSC que já dividiu com o
governador Ratinho Júnior
para se juntar aos militares.

Industriais
Ainda não chegaram à
Câmara medidas para
incentivar a exploração
industrial em Cascavel, que
há mais de uma década sofre
pela ausência de
investimentos. A dificuldade
maior é obter uma área
subsidiada pela prefeitura,
por isso há uma paralisação
do setor, promovendo até
abertura de empresas em
áreas residenciais. O
vereador Sebastião Madril
(PMB) quer saber da
prefeitura se há barracões
industriais disponíveis e se
há previsão de haver.

Corte de assessores é
alvo de ação popular

Gastos no Legislativo
Considerado um valor baixo pelos vereadores, a Câmara
teve um orçamento ano passado de R$ 26,8 milhões - R$ 5
milhões não gastos ficaram nos cofres da prefeitura. Neste
ano, o Legislativo terá direito a gastar até R$ 27,6 milhões.

 Diante do escândalo
no Legislativo cascavelen-
se sobre a devolução de
salários de assessores,
movimentos populares
surgem nas redes sociais
para cobrar dos vereado-
res medidas de austerida-
de. De certa forma, seria
a famosa expressão que
os políticos gostam de
alardear: “cortar na pró-
pria carne”. Ou seja, redu-
zir gastos internos para
dar o exemplo.

Os impulsionadores da
iniciativa defendem uma
ação popular para conse-
guir o fim do que eles de-
nominam de “cabos eleito-
rais de luxo”, no caso, as-
sessores comissionados.

No Facebook, a página
“Com nosso dinheiro
Não!” recebeu 556 curti-
das em poucos dias e
questiona: “Por que a po-
pulação através da Câma-
ra de Cascavel precisa
pagar três assessores
por vereador?”.

A inspiração veio da Lei
da Ficha Limpa e também
de um movimento sem
partido da cidade de San-
to Antônio da Platina, onde
os vereadores foram pres-
sionados por populares a
reduzir os próprios salári-
os. Em Cascavel, a mobili-
zação visa à redução de
comissionados no Legisla-
tivo e evitar “a nomeação

 Reportagem: Josimar Bagatoli

cruzada, sendo utilizado
como requisitos a merito-
cracia e a técnica aos pos-
tulantes de cargos de as-
sessoria legislativa”.

Os criadores da fanpa-
ge citam a cidade vizinha
Toledo como exemplo,
onde cada vereador tem
somente um assessor.

Nas redes sociais, uma
enquete está aberta para
consultar ser a população
é favorável ou contrária à
redução de assessores no
parlamento cascavelense.
A ideia é criar uma iniciati-
va popular, encaminhá-la à
Câmara pedindo a redução
de assessores - de três
para um por gabinete. Em
defesa da proposta, o le-
vantamento dos criadores
aponta que a economia por
ano será de R$ 2,3 milhões
e chegará a R$ 9,5 milhões
ao longo de um mandato.

Serão feitas ações
perto da Catedral ainda
neste mês em busca de
assinaturas para o mani-
festo popular.

Os criadores do movi-
mento preferem o anoni-
mato e durante conversa
pela própria página justi-
ficam que a medida é “evi-
tar a autopromoção. O in-
teresse é no envolvimen-
to de todos, não apenas
de uma pessoa”.



 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos
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 Carnês de IPTU e taxas já disponíveis online
A Secretaria de Finanças disponibilizou ontem (12), no Portal da Prefei-

tura de Cascavel/Portal do Cidadão - por meio do endereço cascavel.atende.
net -, o acesso online aos carnês do IPTU, da taxa de coleta de lixo e da taxa 
de proteção a desastres referentes ao exercício 2019 para consultas, emis-

são da guia e pagamento.
Basta o contribuinte acessar o banner IPTU 2019 no portal na internet e 

informar o cadastro imobiliário ou CPF/CNPJ. A parti r disso as guias estarão dis-
poníveis para pagamento à vista ou parceladas. Os carnês fí sicos também serão 

entregues nos endereços dos contribuintes nos próximos dias.
O pagamento à vista do IPTU terá 10% de desconto até a data de vencimento 

da parcela única.  Para contribuintes com iniciais do nome das letras “A até K” 
o primeiro vencimento é 10 de abril (pagamento à vista ou primeira parcela) e 

para os demais contribuintes, o vencimento é dia 12 de abril.  

Desenvolvidos dentro da Fun-
detec (Fundação para o Desen-
volvimento Científico e Tecnológi-
co de Cascavel), os totens com 
dispositivos de segurança já ins-
talados em fase experimental no 
Bairro Interlagos e no Calçadão da 
Avenida Brasil devem ser multipli-
cados. Mas em vez de a prefeitura 
explorar a tecnologia incentivada 
nas incubadoras locais, a solução 
é outra. Embora toda a tecnologia 
tenha sido “descoberta” no espa-
ço público, o poder público achou 
mais conveniente alugar o siste-
ma de outras empresas e, para 
isso, prevê pagar R$ 8,6 milhões.

A contratação de uma empresa 
para locação do dispositivo inte-
ligente de multiserviços - desde 
instalação à manutenção - é feita 
pela Secretaria de Política sobre 
Drogas e Proteção a Comunidade. 
Em virtude de pedidos de esclare-
cimentos, o certame está suspen-
so pelo Tribunal de Contas. 

Dividida em lotes diferentes, 
um contempla 240 equipamentos 
com valor unitário de R$ 4.723,78 
e outro tem 2.880 itens de ou-
tro modelo, a um custo de R$ 
2.624,66 cada um. O contrato é 
de dois anos - a um valor mensal 
de R$ 362 mil. 

Consta no edital que a priorida-
de será instalar os totens perto 
de Cmeis (Centros Municipais de 
Educação Infantil) para garantir a 
segurança das crianças. 

O sistema que agora passará 
a ser administrado por uma tercei-
rizada é idêntico ao desenvolvido 
na Fundetec e anunciado por Leo-
naldo Paranhos (PSC) no início da 

Prefeitura pagará R$ 8 mi
por “produto próprio”

gestão, quando levou a novidade 
ao Bairro Interlagos. 

O totem tem câmera de 360 
graus, botão do pânico e sirene. 

O assunto despertou questio-
namentos do vereador Fernando 
Hallberg (PPL): “Qual motivo de-
senvolver o sistema na Fundetec e 
agora abrir licitação para que uma 
empresa assuma esse serviço? 
Queremos as justificativas da pre-
feitura para saber se não houve 
desperdício de dinheiro público”.

Outro fator intrigante é que a 
tecnologia jamais demonstrou a 
que veio: nunca foi acionada ou 
apareceu em balanços da Guar-
da Municipal. Ou seja, desde que 
entrou em funcionamento não se 
tem conhecimento de que um mo-
rador acionou o sistema, tampou-
co houve apreensões ou flagran-
tes. Mesmo assim, o Município 
pretende dar sequência a mais 
um custo operacional. 

A intenção é instalar mais 130 
estruturas na cidade. 

Hallberg questiona o poder 
público sobre o custo para o de-
senvolvimento do sistema na Fun-

detec, como ele foi estudado na 
instituição pública e cobra tam-
bém resultados práticos: o que 
foi almejado e o que foi alcançado 
com a instalação dos totens.

DESDE que foram instalados, totens nunca 
serviram para o que foram criados
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O vereador de Cascavel Fernan-
do Hallberg (PPL) deve levar ao Mi-
nistério Público mais um flagrante 
de descarte ilegal de entulho da 
construção civil. Desta vez, com 
um agravante: ele acontece dentro 
da área do Aeroporto Municipal. 

De acordo com Fernando, em-
presas particulares estão fazendo 
o despejo com a autorização da 
Secretaria de Obras do Município: 
“A justificativa é de que o entulho 
está sendo usado para fazer o 
aterramento do local onde estão 
sendo construídos os novos han-
gares. Mas o problema é que não 
tem só material da construção ci-
vil, tem amianto [mineral que pode 
causar doenças] presente em al-
guns tipos de telhado, tanque de 
caminhão e até pneus sendo joga-
dos no local”, alerta o vereador. 
“Vão fazer o que? A prefeitura vai 
multar a própria prefeitura?”

Conforme o vereador, um fis-
cal da Secretaria de Meio Am-
biente esteve no local e embar-
gou a obra.

O vereador ressaltou ainda 
que o despejo é ilegal, mesmo 
que tenha sido autorizado pelo 
poder público. 

TONELADAS de entulho foram encontradas no local

Vereador vai ao MP 
por descarte ilegal 

Agora imagens de câmeras de 
segurança do local e proximida-
des estão sendo reunidas para 
identificar as empresas que fi-
zeram o despejo para que tudo 

seja levado ao MP. 
A reportagem tentou contato 

com a assessoria de comunicação 
da prefeitura, mas ninguém aten-
deu o telefone.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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  Bombeiros alertam para quedas 
O Corpo de Bombeiros de Cascavel pede atenção para evitar acidentes de queda, 

especialmente de plano elevado. Só ontem foram registradas duas situações semelhan-
tes. A primeira foi no início da tarde, em um motel às margens da PRC-467, onde um ho-
mem de 39 anos realizava consertos no imóvel quando caiu e sofreu ferimentos leves. Já 
a segunda queda foi logo na sequência, no Bairro Universitário. Um homem de 41 anos 
teve um ferimento grave na cabeça ao cair de quatro metros de altura. Ele consertava o 

telhado do imóvel quando parte da estrutura cedeu e ele caiu.
A tenente Marcela Schwendler, do Corpo de Bombeiros de Cascavel, afi rma 

que é comum as pessoas fazerem o 
conserto do telhado ou calha das resi-
dências e não se atentar à segurança: 
“Essas quedas são comuns e podem 

causar consequências graves, porque, 
por conta da altura, as lesões podem 
ser grandes. Então é recomendada a 
contratação de uma pessoa especiali-
zada para realizar o trabalho, mesmo 
que a altura não pareça perigosa, sem 
equipamentos de segurança o risco de 

queda é grande”, enfati za.
Além disso, o Corpo de Bombeiros 

ressalta o uso de EPIs (Equipamento 
de Proteção Individual) em relação 
à construção civil: “É sempre bom 
lembrar que é obrigatório o uso de 

equipamentos de segurança em obras, 
de forma especial para que trabalha 

com altura”, afi rma Marcela.  

 Gabriel Gonçalves Cardoso Ávi-
la foi condenado a 14 anos de pri-
são em regime inicial fechado por 
homicídio qualificado e tentativa de 
homicídio. Ele é acusado de matar 
Lucas Eduardo Marques e tentar 
matar um adolescente de 16 anos, 
em abril de 2015, no Bairro Parque 
São Paulo, em Cascavel. 

As investigações apontaram 
que Gabriel e outro homem iden-
tificado como Daimond Alfredo de 
Paula teriam passado de moto em 
frente à casa das vítimas e atira-
do. Lucas morreu ainda no local e 
o adolescente também foi ferido, 
mas sem gravidade.

Daimond, apontado como con-

Homem é condenado a 
14 anos por homicídio

dutor da moto utilizada no dia do 
crime, foi encontrado morto ano 
passado em um terreno no Bair-
ro Alto Alegre.

Já Gabriel, que respondia ao pro-
cesso em liberdade, não compare-
ceu ao júri ontem. Ele enviou uma 
carta pelo advogado informando 
que mora em Santa Catarina e não 
tinha dinheiro para vir a Cascavel.

Tanto a defesa do acusado 
quanto o Ministério Público re-
correram da sentença. O MP 
pede que seja incluída a qualifi-
cadora de que o réu dificultou a 
defesa da vítima.

O réu vai responder em liberda-
de até o julgamento do recurso. 

JÚRI aconteceu sem a presença do réu

 Centenária cai 
e se machuca

Leonor Moraes tem 100 anos. Ela 
fi cou ferida ao cair dentro de casa 

no Bairro Brazmadeira, em Cascavel, 
ontem à tarde. De acordo com a fi lha 

Maria Pereira, a mãe tropeçou no 
próprio chinelo ao levantar da cama. 

A fi lha contou que a mãe centená-
ria é lúcida e tem boa mobilidade, 
apesar de já ter caído outras vezes, 
mas sempre quedas sem gravidade.  
Desta vez, a idosa sofreu fratura na 

perna esquerda, e, consciente, recla-
mava de muita dor. Ela foi encami-

nhada pelo Siate à UPA (Unidade de 
Pronto-Atendimento) Veneza.

IDOSA caiu ao tropeçar no calçado 

FOTOS: AÍLTON SANTOS

CORPO de Bombeiros alerta para risco e gravidade de 
quedas 



 Reportagem: Silvio Matos
   Fotos: Fábio Donegá
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O DER (Departamento de Estradas de Rodagem), responsável pelo trecho da BR-467 
no perímetro urbano de Cascavel, realiza a limpeza das margens da rodovia e do canteiro 
central. É que o mato estava tão alto que atrapalhava a visão dos motoristas.  

Quando se fala em preservar 
a natureza, alguns exemplos pa-
recem exagero. Na Rua Hélio Ri-
chard, no Bairro Cancelli, em Cas-
cavel, árvores foram concretadas 
com a calçada. Elas estavam no 
meio do caminho e ali ficaram. 

A Secretaria de Obras executou 
um projeto para arrumar um buei-
ro por onde passa um dos afluen-
tes do Rio das Antas. O local não 
oferecia segurança devido à falta 
de calçadas. Por isso, houve a or-
dem para que fossem feitas.

O engenheiro Marcos Almeida, 
responsável pela obra, disse que 
foi um erro dos servidores e que 
tão logo soube do problema pediu 
para fazerem a correção. “Manda-
mos uns servidores mais novos 
para fazer a calçada, eles aca-
baram não se atentando a essa 
questão das árvores, mas já está 
tudo resolvido”.

Árvores são concretadas

ÁRVORES ganharam um “respiro” depois de 
serem grudadas na calçada Produtor rural 

A Secretaria de Agricultura alerta para 
o prazo da devolução das notas fi scais 
de Produtor Rural, emiti das no ano de 
2018, que devem ser entregues até 15 
de março na Secretaria de Agricultura 
ou nas subprefeituras de cada distrito 
de Cascavel. O procedimento anual é 
necessário para a prestação de contas 

da produção agropecuária do Município 
na Receita Estadual. “A não devolução 
das notas pode acarretar o bloqueio 
do CAD/PRO”, alerta o secretário de 

Agricultura, Nei Haveroth.
Além disso, a entrega é fundamental 
para alavancar a arrecadação do Mu-
nicípio e esti mular o desenvolvimento 
da cidade que pertence a uma região 

essencialmente agrícola. “Com a emis-
são da Nota, o Estado e o Município 
têm condições de saber o quanto foi 

comercializado e, em consequência, os 
recursos voltam ao meio rural em forma 

de benefí cios como estradas, pontes, 
escolas, unidades de saúde, segurança, 
pesquisa agropecuária, assistência téc-
nica, entre outros”, explica o secretário.
No ato da emissão da nota não incide 
imposto para o agricultor, que, com o 
ato, tem garanti as para obtenção da 

aposentadoria e demais benefí cios na 
Previdência Social. 
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Ótimo dia para lidar com investimentos. São 
tocados assuntos com parentes e pessoas 
do seu convívio. Todos estão passando por 
um processo importante de cura. Use a sua 
expressão com sabedoria.

Bons resultados em equipes e projetos. São 
tocados assuntos fi nanceiros e investimentos. A 
situação ativa a necessidade de curar situações 
entre pessoas importantes que interferem em 
seus recursos materiais.

Comece o dia refl etindo sobre o futuro e metas. 
O dia ativa situações que o deixam em desta-
que. É positivo encarar as experiências como 
uma oportunidade de curar cicatrizes do pas-
sado que se manifestam no momento presente.

Conclusões interferem em suas crenças posi-
tivamente. São ativados sentimentos que vem 
reprimindo e que necessitam ser curados através 
de práticas espirituais ou terapias. É fundamental 
problematizar a situação em silêncio.

Inicie o dia com boas ideias para ancorar as me-
tas profi ssionais. São ativados projetos e ativida-
des com amigos. A interação com os amigos vem 
transformando as suas percepções e trazendo 
curas necessárias para o seu desenvolvimento.

Uma conversa positiva com o cônjuge ou uma 
pessoa importante amplia a sua visão. Os as-
suntos profi ssionais são tocados consideravel-
mente. É um dia para curar cicatrizes do pas-
sado para que assim continue o seu caminho.

Você deve tirar boas conclusões sobre investi-
mentos e mudanças no trabalho. É importante 
mudar o seu campo de visão para lidar com o seu 
próprio desenvolvimento e assim curar as cicatri-
zes do passado.

O cônjuge ou uma pessoa signifi cativa o ajuda 
em alguma situação complicada. São ativadas 
mudanças e uma introspecção necessária para 
examinar as ideias. As mudanças vêm lhe cau-
sando curas profundas e necessárias.

Experiências importantes no relacionamento 
ou com sociedades terão o objetivo de curar 
algumas áreas difíceis. Você vem passando 
por mudanças em sua percepção sobre o outro. 
Atenção com posturas arrogantes.

Seu dia começa com uma conversa positiva com 
a pessoa amada ou com alguém que deseja o 
seu melhor. É importante identifi car o quanto a 
experiência lhe proporciona curas de cicatrizes 
do passado.

Há melhora nos romances, fi lhos e situações que 
o deixam em destaque e feliz. É importante identi-
fi car o quanto a experiência vem lhe proporcionar 
curas de cicatrizes do passado que mexem pro-
fundamente com a sua autoestima.  

Você sente a necessidade de expressar o que 
pensa com uma pessoa próxima que está aberta a 
ouvi-lo. São ativados assuntos familiares. Busque 
identifi car o quanto está passando por um proces-
so signifi cativo de cura de cicatrizes do passado. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá

A UPA (Unidade de Pronto-Atendi-
mento) Veneza, em Cascavel, voltou a 

fi car lotada ontem. Por volta das 14h30, 
pelo menos 100 pessoas estavam den-
tro do prédio. Desde dores musculares 
até diarreia, os sintomas eram diversos 

e a única semelhança era a longa espera 
até chegar ao médico.

Maria Irene Correa chegou à UPA 
às 10h. Ela levou a fi lha que estava com 
febre e a nora que machucou o braço. A 
fi lha foi atendida por volta do meio-dia 
e recebeu medicação, mas a nora ainda 

esperava ser atendida e sem previsão. “É 
muito cansati vo, não sei o que está acon-
tecendo para demorar tanto”, reclamou.

Com dores musculares por todo o 
corpo e mal-estar, a auxiliar de produ-
ção Patrícia Falett o chegou à UPA às 

10h30; às 14h45 ainda não havia sido 
chamada para a consulta: “Passei pela 
triagem, mas estou até agora aqui. A 
gente perde o dia todo em busca de 

atendimento médico”, lamentou.

O prefeito Leonaldo Paranhos 
conseguiu adiar a greve dos mo-
toristas do transporte público de 
Cascavel, pelo menos até sema-
na que vem. Minutos antes de os 
motoristas encostarem os ônibus, 
a diretoria do Sinttracovel aceitou 
o pedido do prefeito, deixou em 
suspenso o movimento mas já 
mandou recado: sem acordo, para 
tudo na próxima terça-feira.

Uma reunião entre prefeito, re-
presentantes dos motoristas, das 
empresas Viação Capital e Pioneira, 
e da própria Cettrans está agenda-
da para esta quinta-feira, às 10h.

É o prazo que o prefeito tem 
para articular com as empresas 
prestadoras do serviço que reve-
jam a proposta de 4% para 5% de 
correção sobre os salários, índice 

Para não haver greve,
reajuste deve chegar a 5%

mínimo reivindicado pelos trabalha-
dores. Até a última segunda-feira, 
as empresas se recusavam a falar 
em qualquer número superior a 4%.

Outro item da pauta é o vale-a-
limentação, hoje em R$ 236, que 
as empresas querem aumentar 
para R$ 250 e os motoristas não 
abrem mão de R$ 300.

Sem isso, garantem: para tudo!
O diretor do sindicato, Valdir 

Dutra, disse que a categoria espe-
ra que Paranhos consiga ajudá-los 

Sem conversa
Os motoristas não querem mais conversa. Eles já deram os números míni-

mos e avisaram que nem precisa mais haver assembleia. Se o reajuste chegar 
a 5%, conti nuam trabalhando. Caso contrário, a greve já está convocada para a 

próxima terça-feira. “Vamos fazer a assembleia à noite somente para informar o 
resultado da reunião com o prefeito, pois já está decidido o que será feito para 

qualquer resultado da reunião”, acrescenta Valdir Dutra. 

e que as empresas cheguem a 
pelo menos 5% no reajuste sala-
rial. “Nosso salário é de R$ 2.270 
e as empresas ofereceram R$ 
2.360, mas queremos no mínimo 
R$ 2.400. Acredito que não vão 
deixar o sistema parar por causa 
de R$ 40”, pondera. “O sistema 
já está um caos... Ninguém quer 
greve. Mas, se as empresas che-
garem com a mesma proposta, vai 
ter greve a partir da 0h de terça-
-feira [19]”, promete.

Dorotéia Aparecida Mendes estava 
com diarreia e muita ânsia de vômito. 

“Cheguei às 11h. Estou aqui sentada há 
mais ou menos quatro horas. A gente 

perde muito tempo do dia para ser aten-
dida. Tinha que ser mais rápido. Estamos 
com problemas de saúde, precisamos do 

atendimento imediato”, pediu.
Servidores da UPA Veneza infor-

COM UPA cheia, espera passava de quatro horas

UPA lotada; espera passa de cinco horas 

maram que três clínicos gerais e dois 
pediatras atendiam às 15h e que havia 
54 pessoas aguardando atendimento. 

A explicação para a demora no aten-
dimento seria a gravidade de cada caso.  

quecendo dela e de seu dinheiro. Nico pede 
dinheiro a Teresa em troca de não entregar 
a Genoveva as provas de que foi ela quem 
meteu Paulo nas drogas. Oriana diz a Teresa 
que conheceu sua mãe e entendeu porque 
ela quis sair de seu mundo. Teresa a adver-
te que não permitirá que falte com respeito 
para com sua mãe. Oriana enfrenta Teresa 
e a acusa de ter vergonha da própria mãe. 
Renan e Esperança se casam. Rubens che-
ga para ver o fi lho e ameaça o casal. Oriana 
contrata Roberto como motorista para as-
sim ter maiores informações acerca de Te-
resa. Teresa, graças a sua força de vontade 
e disciplina, recupera todos os movimentos 
de seu corpo.

As aventuras de Poliana 
Luísa briga com Afonso por conta da ati-

tude que ele teve na padaria (sabotando o 
lanche de Iuri pensando ser o de Marcelo). 
Poliana volta a mexer no Mural do Contente, 
satisfeita. Sérgio, estressado, passa a noi-
te em claro sem conseguir inventar nada e 
decide conversar com Pendleton sobre o as-
sunto. Filipa, sem conseguir fazer o trabalho 

da aula de ciências, arma um plano para ten-
tar se dar bem. Brenda conta a Sophie que 
está rolando um vídeo dela na internet no 
grupo Abandonadas no Altar. Sérgio procura 
Pendleton para conversar e diz que Roger o 
transferiu de setor por razões pessoais. An-
tônio vai visitar Branca e a leva fl ores. Glória 
elogia as telas de Luísa e oferece um espaço 
na galeria para uma exposição solo. Filipa 
troca as placas das maquetes do trabalho de 
ciências e Yasmin vê tudo.

Jesus 
Pilatos ergue uma taça de vinho e faz um 

brindo em agradecimento ao Deus dos judeus 
pela cura de Helena. Deborah descobre que 
seu fi lho foi localizado. Jesus prega sobre a 
fi gueira e sobre o fi m que está próximo. Após-
tolos se preocupam. No santuário, Caifás 
coloca azeite no candelabro, bem próximo as 
cortinas. Joana pede para Almáquio preparar 
um banquete para os prisioneiros. Caifás ob-
serva pessoas fazendo ofertas e sorri. Jesus 
e os apóstolos aparecem no pátio do templo.

N  o  velas
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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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 Espelho da vida 
Priscila mostra a Daniel uma foto de Mar-

got. Lenita revela a verdade a Marcelo. Lenita 
pede ajuda a Hugo para encontrar Pat. Cris/
Julia procura o esconderijo de Eugênio para 
pegar as passagens de Maristela. Priscila con-
ta a Daniel, Alain e Isabel que viu Felipe no 
momento em que quase se acidentou. Alain 
convida Daniel para conhecer Rosa Branca. 
Vicente leva Margot para visitar o passado 
em sonho. Isabel seduz Alain. Gustavo diz a 
Eugênio que Cris/Julia está grávida de Danilo.

Verão 90
Manu fi ca abalada ao ver João abraçan-

do Moana e comemorando sua libertação na 
saída do presídio. Moana aconselha João a 
procurar trabalho na rádio Maremoto. Jerôni-
mo convida Manu para sair. Jerônimo recebe 
outra ligação anônima ameaçadora. Quinzi-
nho se surpreende ao encontrar com João 
na praia. Mercedes orienta Figueirinha a fi car 
de olho em Quinzão e Luana. Herculano e 
Janaína se reencontram na festa de boas-
-vindas de João. Janaína se surpreende ao 
saber que Herculano está morando no con-
junto habitacional. Dandara assiste ao clipe 
de Ticiano na tevê e fi ca encantada. João diz 
a Janaína que precisa descobrir a verdade 
sobre a morte de Nicole. Mercedes se assus-
ta ao encontrar Gisela como vendedora na 
loja de Álamo.

O sétimo guardião 
Elisa afi rma que não irá embora com Ju-

randir. Jurandir persegue Elisa pela cidade. 
Laura enfrenta Valentina. Mirtes insulta Luz 
ao ver a moça na igreja. Milu se entristece ao 
saber da partida de Jurandir e decide ajudar 
Elisa. Maltoni pede Elisa em casamento. Pa-
dre Ramiro obriga Mirtes a ir embora da igre-
ja. Jurandir se entende com Elisa. Valentina 
procura Marcos Paulo.

Teresa
Genoveva diz a Rubens que se ele seguir 

interessado em Esperança, que vá se es-
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Gabriela e Kavaco ajudam 
Amanda a realizar um sonho 

Em “Malhação”, Gabriela ajuda Kavaco a realizar o sonho de Amanda de lançar um 
livro. Tito diz a Nina que não viajará com ela. Marcelo consegue fazer com que Gabriela 
e Rafael aceitem trabalhar juntos. Amanda se emociona ao lançar seu livro. Marli anun-

cia a Paulo que está grávida. Rafael e Gabriela trocam olhares de carinho.

DI
VU

LG
AÇ

ÃO



08  LOCAL HOJE NEWS, 13 DE MARÇO DE 2019

Energia fotovoltaica 
à disposição de todos

 

Promovido pela Unioeste, o 
Simpósio Internacional de Energia 
Solar Fotovoltaica e a terceira edi-
ção do Seminário de Energia na 
Agricultura reuniu durante os dois 
últimos dias especialistas, técni-
cos, aprendizes e curiosos sobre 
o assunto, no campus de Casca-
vel e no Centro Universitário da 
Fundação Assis Gurgacz.

Além das palestras oferta-
das no Simpósio Internacional 
de Energia Solar Fotovoltaica, os 
acadêmicos e a comunidade pu-
deram sanar dúvidas conversan-
do com os representantes das 
empresas parceiras do evento: 
dez estandes de empresas que 
trabalham com energia sustentá-
vel e empresas que oferecem fi-
nanciamento para quem quer ad-
quirir as placas fotovoltaicas com 
custo mais acessível.

A vendedora Daniele Silva, 
da empresa Renolux, destaca a 

questão de sustentabilidade: “A 
energia solar está há pouco tem-
po no mercado de Cascavel, mas 
já temos muitas empresas asso-
ciadas. É importante essa divul-
gação, principalmente para os 
estudantes de engenharias e ar-
quitetura, para que já se formem 
com o conhecimento de um pro-
jeto sustentável e gerar uma sus-
tentabilidade maior em Cascavel”. 

Menina no rio
A empresa Enjoy apresentou como 
inovação a boia “menina no rio”, 
que serve para colocar o sistema 
de energia fotovoltaico em cima 
de lagos e rios. “Vemos a parceria 
como uma forma muito importan-
te, porque é um setor de pesquisa 
e desenvolvimento e é o que eu 
creio que os alunos buscam como 
tema de encerramento e Trabalho 
de Conclusão de Curso”, destacou o 
diretor da empresa, Gustavo Noble.

Parcerias seladas
O evento serviu também para selar 

parcerias com empresas que irão doar 
placas fotovoltaicas à Unioeste, caso da 

empresa Biowatt s e Balfar Solar.
“Essa é uma parceria de sucesso, 

porque colabora para que a gente con-
siga formar novos engenheiros, douto-
res e mestres na área de fotovoltaica 
com excelência, trazendo o que há de 

melhor no mundo fotovoltaico para que 
eles consigam entender e trabalhar com 
isso e saiam daqui sabendo, tanto na te-
oria, quanto na prati ca como funciona o 
mundo fotovoltaico”, ressalta o proprie-

tário da Biowatt s, Pedro Coquete.
A doação das placas é para fazer um 

projeto-piloto em que os acadêmicos 
terão acesso a essa energia. 

Acesso a todos
Em constante discussão, a energia sustentável cai cada vez mais no gosto 

dos brasileiros. Para ajudar com o custo do evento, a Unioeste convidou bancos 
para parti ciparem do evento. Caso do Santander, cuja parceria é para fomentar 
a energia solar e a economia, contribuir com o meio ambiente e atender toda a 

demanda e fi nanciar os projetos.
Parceiro também do evento, o Sicoob apresentou no estande a possibilida-
de de fi nanciamento, no conceito do cooperati vismo, com menor custo.

FORAM dois dias de muita informação, conhecimento e troca de ideias

 ANDRÉA PASQUETTI

1ª cooperativa de energias renováveis
O Sebrae, com o grupo Cooperoeste, aproveitou o evento para 

lançar a primeira cooperativa de energias renováveis do Paraná. 
Um dos fundadores do Cooperoeste, Carlos Motta, destaca a im-

portância da parceria entre a instituição e o grupo. “É um momento 
muito importante para que possamos divulgar para a população o 
novo modelo de negócios de energias renováveis e para que todos 

possam ter acesso”.
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Parabéns!
Irene Marcante Monteiro, Elia-
ni Cadini, Eugênio José Bal-
binot, Luiz Carlos de Morais, 

Marco Aurélio Costa, Vanderley 
Souza, Serginho Gass David, 
Anderson Casanova, Jaime 

Lemes, Edimar Veiga, Fabiano 
Hachmann e Marcelo Santos.

Para te fazer sorrir... 
Ana Valmorbida, em 
linda produção de 
Arivonil Policarpo

Divando, 
Jhonara 

Fabbro, em 
make de Josue 

Fabbro e 
brincos de 

Lenny Oliveira

Bazar Apaexonado
Hoje tem mais uma edição do Bazar Apaexonado. Será das 7h às 
17h30, no refeitório da Apae de Cascavel. Os preços variam de 

R$ 2 a R$ 70. São mais de mil peças masculina e feminina e 100 
pares de sapato disponíveis para venda.

Tem mais 
Além disso, será possível encontrar artigos para festas de ani-

versário, brinquedos, bijuterias, tecidos, vestidos e muita roupa 
infantil. Prestigie! A Apae de Cascavel agradece a 37 empresas 
parceiras apaexonadas. Os recursos vão para o projeto de cons-

trução do novo Centro de Saúde.

Badin em Cascavel
Esta é para morrer de rir... Badin - O colono é a atração do sába-
do 23 de março, no Teatro Municipal Sefrin Filho, em Cascavel. 

Ingressos: www.aloingressos.com.br

Autógrafos
O Projeto Livrai-Nos realiza 
dia 31 de março manhã de 

autógrafos com Bruna Peretto. 
É na Feira de Teatro, das 10h 
às 12h. A organização é da 
Academia Cascavelense de 

Letras, da Confraria Terra dos 
Poetas e da administração da 

Feira do Teatro.

Até a bateria do meu 
celular      dura mais do que o 

amor eterno 
de certas pessoas. 

Sua opinião pra mim
 é igual a anúncio do Youtube: 

eu ignoro em cinco 
segundos. 
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Energia fotovoltaica 
à disposição de todos
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 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá

A UPA (Unidade de Pronto-Atendi-
mento) Veneza, em Cascavel, voltou a 

fi car lotada ontem. Por volta das 14h30, 
pelo menos 100 pessoas estavam den-
tro do prédio. Desde dores musculares 
até diarreia, os sintomas eram diversos 

e a única semelhança era a longa espera 
até chegar ao médico.

Maria Irene Correa chegou à UPA 
às 10h. Ela levou a fi lha que estava com 
febre e a nora que machucou o braço. A 
fi lha foi atendida por volta do meio-dia 
e recebeu medicação, mas a nora ainda 

esperava ser atendida e sem previsão. “É 
muito cansati vo, não sei o que está acon-
tecendo para demorar tanto”, reclamou.

Com dores musculares por todo o 
corpo e mal-estar, a auxiliar de produ-
ção Patrícia Falett o chegou à UPA às 

10h30; às 14h45 ainda não havia sido 
chamada para a consulta: “Passei pela 
triagem, mas estou até agora aqui. A 
gente perde o dia todo em busca de 

atendimento médico”, lamentou.

O prefeito Leonaldo Paranhos 
conseguiu adiar a greve dos mo-
toristas do transporte público de 
Cascavel, pelo menos até sema-
na que vem. Minutos antes de os 
motoristas encostarem os ônibus, 
a diretoria do Sinttracovel aceitou 
o pedido do prefeito, deixou em 
suspenso o movimento mas já 
mandou recado: sem acordo, para 
tudo na próxima terça-feira.

Uma reunião entre prefeito, re-
presentantes dos motoristas, das 
empresas Viação Capital e Pioneira, 
e da própria Cettrans está agenda-
da para esta quinta-feira, às 10h.

É o prazo que o prefeito tem 
para articular com as empresas 
prestadoras do serviço que reve-
jam a proposta de 4% para 5% de 
correção sobre os salários, índice 

Para não haver greve,
reajuste deve chegar a 5%

mínimo reivindicado pelos trabalha-
dores. Até a última segunda-feira, 
as empresas se recusavam a falar 
em qualquer número superior a 4%.

Outro item da pauta é o vale-a-
limentação, hoje em R$ 236, que 
as empresas querem aumentar 
para R$ 250 e os motoristas não 
abrem mão de R$ 300.

Sem isso, garantem: para tudo!
O diretor do sindicato, Valdir 

Dutra, disse que a categoria espe-
ra que Paranhos consiga ajudá-los 

Sem conversa
Os motoristas não querem mais conversa. Eles já deram os números míni-

mos e avisaram que nem precisa mais haver assembleia. Se o reajuste chegar 
a 5%, conti nuam trabalhando. Caso contrário, a greve já está convocada para a 

próxima terça-feira. “Vamos fazer a assembleia à noite somente para informar o 
resultado da reunião com o prefeito, pois já está decidido o que será feito para 

qualquer resultado da reunião”, acrescenta Valdir Dutra. 

e que as empresas cheguem a 
pelo menos 5% no reajuste sala-
rial. “Nosso salário é de R$ 2.270 
e as empresas ofereceram R$ 
2.360, mas queremos no mínimo 
R$ 2.400. Acredito que não vão 
deixar o sistema parar por causa 
de R$ 40”, pondera. “O sistema 
já está um caos... Ninguém quer 
greve. Mas, se as empresas che-
garem com a mesma proposta, vai 
ter greve a partir da 0h de terça-
-feira [19]”, promete.

Dorotéia Aparecida Mendes estava 
com diarreia e muita ânsia de vômito. 

“Cheguei às 11h. Estou aqui sentada há 
mais ou menos quatro horas. A gente 

perde muito tempo do dia para ser aten-
dida. Tinha que ser mais rápido. Estamos 
com problemas de saúde, precisamos do 

atendimento imediato”, pediu.
Servidores da UPA Veneza infor-

COM UPA cheia, espera passava de quatro horas

UPA lotada; espera passa de cinco horas 

maram que três clínicos gerais e dois 
pediatras atendiam às 15h e que havia 
54 pessoas aguardando atendimento. 

A explicação para a demora no aten-
dimento seria a gravidade de cada caso.  

quecendo dela e de seu dinheiro. Nico pede 
dinheiro a Teresa em troca de não entregar 
a Genoveva as provas de que foi ela quem 
meteu Paulo nas drogas. Oriana diz a Teresa 
que conheceu sua mãe e entendeu porque 
ela quis sair de seu mundo. Teresa a adver-
te que não permitirá que falte com respeito 
para com sua mãe. Oriana enfrenta Teresa 
e a acusa de ter vergonha da própria mãe. 
Renan e Esperança se casam. Rubens che-
ga para ver o fi lho e ameaça o casal. Oriana 
contrata Roberto como motorista para as-
sim ter maiores informações acerca de Te-
resa. Teresa, graças a sua força de vontade 
e disciplina, recupera todos os movimentos 
de seu corpo.

As aventuras de Poliana 
Luísa briga com Afonso por conta da ati-

tude que ele teve na padaria (sabotando o 
lanche de Iuri pensando ser o de Marcelo). 
Poliana volta a mexer no Mural do Contente, 
satisfeita. Sérgio, estressado, passa a noi-
te em claro sem conseguir inventar nada e 
decide conversar com Pendleton sobre o as-
sunto. Filipa, sem conseguir fazer o trabalho 

da aula de ciências, arma um plano para ten-
tar se dar bem. Brenda conta a Sophie que 
está rolando um vídeo dela na internet no 
grupo Abandonadas no Altar. Sérgio procura 
Pendleton para conversar e diz que Roger o 
transferiu de setor por razões pessoais. An-
tônio vai visitar Branca e a leva fl ores. Glória 
elogia as telas de Luísa e oferece um espaço 
na galeria para uma exposição solo. Filipa 
troca as placas das maquetes do trabalho de 
ciências e Yasmin vê tudo.

Jesus 
Pilatos ergue uma taça de vinho e faz um 

brindo em agradecimento ao Deus dos judeus 
pela cura de Helena. Deborah descobre que 
seu fi lho foi localizado. Jesus prega sobre a 
fi gueira e sobre o fi m que está próximo. Após-
tolos se preocupam. No santuário, Caifás 
coloca azeite no candelabro, bem próximo as 
cortinas. Joana pede para Almáquio preparar 
um banquete para os prisioneiros. Caifás ob-
serva pessoas fazendo ofertas e sorri. Jesus 
e os apóstolos aparecem no pátio do templo.
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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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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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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
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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.
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 Espelho da vida 
Priscila mostra a Daniel uma foto de Mar-

got. Lenita revela a verdade a Marcelo. Lenita 
pede ajuda a Hugo para encontrar Pat. Cris/
Julia procura o esconderijo de Eugênio para 
pegar as passagens de Maristela. Priscila con-
ta a Daniel, Alain e Isabel que viu Felipe no 
momento em que quase se acidentou. Alain 
convida Daniel para conhecer Rosa Branca. 
Vicente leva Margot para visitar o passado 
em sonho. Isabel seduz Alain. Gustavo diz a 
Eugênio que Cris/Julia está grávida de Danilo.

Verão 90
Manu fi ca abalada ao ver João abraçan-

do Moana e comemorando sua libertação na 
saída do presídio. Moana aconselha João a 
procurar trabalho na rádio Maremoto. Jerôni-
mo convida Manu para sair. Jerônimo recebe 
outra ligação anônima ameaçadora. Quinzi-
nho se surpreende ao encontrar com João 
na praia. Mercedes orienta Figueirinha a fi car 
de olho em Quinzão e Luana. Herculano e 
Janaína se reencontram na festa de boas-
-vindas de João. Janaína se surpreende ao 
saber que Herculano está morando no con-
junto habitacional. Dandara assiste ao clipe 
de Ticiano na tevê e fi ca encantada. João diz 
a Janaína que precisa descobrir a verdade 
sobre a morte de Nicole. Mercedes se assus-
ta ao encontrar Gisela como vendedora na 
loja de Álamo.

O sétimo guardião 
Elisa afi rma que não irá embora com Ju-

randir. Jurandir persegue Elisa pela cidade. 
Laura enfrenta Valentina. Mirtes insulta Luz 
ao ver a moça na igreja. Milu se entristece ao 
saber da partida de Jurandir e decide ajudar 
Elisa. Maltoni pede Elisa em casamento. Pa-
dre Ramiro obriga Mirtes a ir embora da igre-
ja. Jurandir se entende com Elisa. Valentina 
procura Marcos Paulo.

Teresa
Genoveva diz a Rubens que se ele seguir 

interessado em Esperança, que vá se es-
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Gabriela e Kavaco ajudam 
Amanda a realizar um sonho 

Em “Malhação”, Gabriela ajuda Kavaco a realizar o sonho de Amanda de lançar um 
livro. Tito diz a Nina que não viajará com ela. Marcelo consegue fazer com que Gabriela 
e Rafael aceitem trabalhar juntos. Amanda se emociona ao lançar seu livro. Marli anun-

cia a Paulo que está grávida. Rafael e Gabriela trocam olhares de carinho.
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 Reportagem: Silvio Matos
   Fotos: Fábio Donegá
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O DER (Departamento de Estradas de Rodagem), responsável pelo trecho da BR-467 
no perímetro urbano de Cascavel, realiza a limpeza das margens da rodovia e do canteiro 
central. É que o mato estava tão alto que atrapalhava a visão dos motoristas.  

Quando se fala em preservar 
a natureza, alguns exemplos pa-
recem exagero. Na Rua Hélio Ri-
chard, no Bairro Cancelli, em Cas-
cavel, árvores foram concretadas 
com a calçada. Elas estavam no 
meio do caminho e ali ficaram. 

A Secretaria de Obras executou 
um projeto para arrumar um buei-
ro por onde passa um dos afluen-
tes do Rio das Antas. O local não 
oferecia segurança devido à falta 
de calçadas. Por isso, houve a or-
dem para que fossem feitas.

O engenheiro Marcos Almeida, 
responsável pela obra, disse que 
foi um erro dos servidores e que 
tão logo soube do problema pediu 
para fazerem a correção. “Manda-
mos uns servidores mais novos 
para fazer a calçada, eles aca-
baram não se atentando a essa 
questão das árvores, mas já está 
tudo resolvido”.

Árvores são concretadas

ÁRVORES ganharam um “respiro” depois de 
serem grudadas na calçada Produtor rural 

A Secretaria de Agricultura alerta para 
o prazo da devolução das notas fi scais 
de Produtor Rural, emiti das no ano de 
2018, que devem ser entregues até 15 
de março na Secretaria de Agricultura 
ou nas subprefeituras de cada distrito 
de Cascavel. O procedimento anual é 
necessário para a prestação de contas 

da produção agropecuária do Município 
na Receita Estadual. “A não devolução 
das notas pode acarretar o bloqueio 
do CAD/PRO”, alerta o secretário de 

Agricultura, Nei Haveroth.
Além disso, a entrega é fundamental 
para alavancar a arrecadação do Mu-
nicípio e esti mular o desenvolvimento 
da cidade que pertence a uma região 

essencialmente agrícola. “Com a emis-
são da Nota, o Estado e o Município 
têm condições de saber o quanto foi 

comercializado e, em consequência, os 
recursos voltam ao meio rural em forma 

de benefí cios como estradas, pontes, 
escolas, unidades de saúde, segurança, 
pesquisa agropecuária, assistência téc-
nica, entre outros”, explica o secretário.
No ato da emissão da nota não incide 
imposto para o agricultor, que, com o 
ato, tem garanti as para obtenção da 

aposentadoria e demais benefí cios na 
Previdência Social. 
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Ótimo dia para lidar com investimentos. São 
tocados assuntos com parentes e pessoas 
do seu convívio. Todos estão passando por 
um processo importante de cura. Use a sua 
expressão com sabedoria.

Bons resultados em equipes e projetos. São 
tocados assuntos fi nanceiros e investimentos. A 
situação ativa a necessidade de curar situações 
entre pessoas importantes que interferem em 
seus recursos materiais.

Comece o dia refl etindo sobre o futuro e metas. 
O dia ativa situações que o deixam em desta-
que. É positivo encarar as experiências como 
uma oportunidade de curar cicatrizes do pas-
sado que se manifestam no momento presente.

Conclusões interferem em suas crenças posi-
tivamente. São ativados sentimentos que vem 
reprimindo e que necessitam ser curados através 
de práticas espirituais ou terapias. É fundamental 
problematizar a situação em silêncio.

Inicie o dia com boas ideias para ancorar as me-
tas profi ssionais. São ativados projetos e ativida-
des com amigos. A interação com os amigos vem 
transformando as suas percepções e trazendo 
curas necessárias para o seu desenvolvimento.

Uma conversa positiva com o cônjuge ou uma 
pessoa importante amplia a sua visão. Os as-
suntos profi ssionais são tocados consideravel-
mente. É um dia para curar cicatrizes do pas-
sado para que assim continue o seu caminho.

Você deve tirar boas conclusões sobre investi-
mentos e mudanças no trabalho. É importante 
mudar o seu campo de visão para lidar com o seu 
próprio desenvolvimento e assim curar as cicatri-
zes do passado.

O cônjuge ou uma pessoa signifi cativa o ajuda 
em alguma situação complicada. São ativadas 
mudanças e uma introspecção necessária para 
examinar as ideias. As mudanças vêm lhe cau-
sando curas profundas e necessárias.

Experiências importantes no relacionamento 
ou com sociedades terão o objetivo de curar 
algumas áreas difíceis. Você vem passando 
por mudanças em sua percepção sobre o outro. 
Atenção com posturas arrogantes.

Seu dia começa com uma conversa positiva com 
a pessoa amada ou com alguém que deseja o 
seu melhor. É importante identifi car o quanto a 
experiência lhe proporciona curas de cicatrizes 
do passado.

Há melhora nos romances, fi lhos e situações que 
o deixam em destaque e feliz. É importante identi-
fi car o quanto a experiência vem lhe proporcionar 
curas de cicatrizes do passado que mexem pro-
fundamente com a sua autoestima.  

Você sente a necessidade de expressar o que 
pensa com uma pessoa próxima que está aberta a 
ouvi-lo. São ativados assuntos familiares. Busque 
identifi car o quanto está passando por um proces-
so signifi cativo de cura de cicatrizes do passado. 
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ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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  Bombeiros alertam para quedas 
O Corpo de Bombeiros de Cascavel pede atenção para evitar acidentes de queda, 

especialmente de plano elevado. Só ontem foram registradas duas situações semelhan-
tes. A primeira foi no início da tarde, em um motel às margens da PRC-467, onde um ho-
mem de 39 anos realizava consertos no imóvel quando caiu e sofreu ferimentos leves. Já 
a segunda queda foi logo na sequência, no Bairro Universitário. Um homem de 41 anos 
teve um ferimento grave na cabeça ao cair de quatro metros de altura. Ele consertava o 

telhado do imóvel quando parte da estrutura cedeu e ele caiu.
A tenente Marcela Schwendler, do Corpo de Bombeiros de Cascavel, afi rma 

que é comum as pessoas fazerem o 
conserto do telhado ou calha das resi-
dências e não se atentar à segurança: 
“Essas quedas são comuns e podem 

causar consequências graves, porque, 
por conta da altura, as lesões podem 
ser grandes. Então é recomendada a 
contratação de uma pessoa especiali-
zada para realizar o trabalho, mesmo 
que a altura não pareça perigosa, sem 
equipamentos de segurança o risco de 

queda é grande”, enfati za.
Além disso, o Corpo de Bombeiros 

ressalta o uso de EPIs (Equipamento 
de Proteção Individual) em relação 
à construção civil: “É sempre bom 
lembrar que é obrigatório o uso de 

equipamentos de segurança em obras, 
de forma especial para que trabalha 

com altura”, afi rma Marcela.  

 Gabriel Gonçalves Cardoso Ávi-
la foi condenado a 14 anos de pri-
são em regime inicial fechado por 
homicídio qualificado e tentativa de 
homicídio. Ele é acusado de matar 
Lucas Eduardo Marques e tentar 
matar um adolescente de 16 anos, 
em abril de 2015, no Bairro Parque 
São Paulo, em Cascavel. 

As investigações apontaram 
que Gabriel e outro homem iden-
tificado como Daimond Alfredo de 
Paula teriam passado de moto em 
frente à casa das vítimas e atira-
do. Lucas morreu ainda no local e 
o adolescente também foi ferido, 
mas sem gravidade.

Daimond, apontado como con-

Homem é condenado a 
14 anos por homicídio

dutor da moto utilizada no dia do 
crime, foi encontrado morto ano 
passado em um terreno no Bair-
ro Alto Alegre.

Já Gabriel, que respondia ao pro-
cesso em liberdade, não compare-
ceu ao júri ontem. Ele enviou uma 
carta pelo advogado informando 
que mora em Santa Catarina e não 
tinha dinheiro para vir a Cascavel.

Tanto a defesa do acusado 
quanto o Ministério Público re-
correram da sentença. O MP 
pede que seja incluída a qualifi-
cadora de que o réu dificultou a 
defesa da vítima.

O réu vai responder em liberda-
de até o julgamento do recurso. 

JÚRI aconteceu sem a presença do réu

 Centenária cai 
e se machuca

Leonor Moraes tem 100 anos. Ela 
fi cou ferida ao cair dentro de casa 

no Bairro Brazmadeira, em Cascavel, 
ontem à tarde. De acordo com a fi lha 

Maria Pereira, a mãe tropeçou no 
próprio chinelo ao levantar da cama. 

A fi lha contou que a mãe centená-
ria é lúcida e tem boa mobilidade, 
apesar de já ter caído outras vezes, 
mas sempre quedas sem gravidade.  
Desta vez, a idosa sofreu fratura na 

perna esquerda, e, consciente, recla-
mava de muita dor. Ela foi encami-

nhada pelo Siate à UPA (Unidade de 
Pronto-Atendimento) Veneza.

IDOSA caiu ao tropeçar no calçado 

FOTOS: AÍLTON SANTOS

CORPO de Bombeiros alerta para risco e gravidade de 
quedas 



 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos
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 Carnês de IPTU e taxas já disponíveis online
A Secretaria de Finanças disponibilizou ontem (12), no Portal da Prefei-

tura de Cascavel/Portal do Cidadão - por meio do endereço cascavel.atende.
net -, o acesso online aos carnês do IPTU, da taxa de coleta de lixo e da taxa 
de proteção a desastres referentes ao exercício 2019 para consultas, emis-

são da guia e pagamento.
Basta o contribuinte acessar o banner IPTU 2019 no portal na internet e 

informar o cadastro imobiliário ou CPF/CNPJ. A parti r disso as guias estarão dis-
poníveis para pagamento à vista ou parceladas. Os carnês fí sicos também serão 

entregues nos endereços dos contribuintes nos próximos dias.
O pagamento à vista do IPTU terá 10% de desconto até a data de vencimento 

da parcela única.  Para contribuintes com iniciais do nome das letras “A até K” 
o primeiro vencimento é 10 de abril (pagamento à vista ou primeira parcela) e 

para os demais contribuintes, o vencimento é dia 12 de abril.  

Desenvolvidos dentro da Fun-
detec (Fundação para o Desen-
volvimento Científico e Tecnológi-
co de Cascavel), os totens com 
dispositivos de segurança já ins-
talados em fase experimental no 
Bairro Interlagos e no Calçadão da 
Avenida Brasil devem ser multipli-
cados. Mas em vez de a prefeitura 
explorar a tecnologia incentivada 
nas incubadoras locais, a solução 
é outra. Embora toda a tecnologia 
tenha sido “descoberta” no espa-
ço público, o poder público achou 
mais conveniente alugar o siste-
ma de outras empresas e, para 
isso, prevê pagar R$ 8,6 milhões.

A contratação de uma empresa 
para locação do dispositivo inte-
ligente de multiserviços - desde 
instalação à manutenção - é feita 
pela Secretaria de Política sobre 
Drogas e Proteção a Comunidade. 
Em virtude de pedidos de esclare-
cimentos, o certame está suspen-
so pelo Tribunal de Contas. 

Dividida em lotes diferentes, 
um contempla 240 equipamentos 
com valor unitário de R$ 4.723,78 
e outro tem 2.880 itens de ou-
tro modelo, a um custo de R$ 
2.624,66 cada um. O contrato é 
de dois anos - a um valor mensal 
de R$ 362 mil. 

Consta no edital que a priorida-
de será instalar os totens perto 
de Cmeis (Centros Municipais de 
Educação Infantil) para garantir a 
segurança das crianças. 

O sistema que agora passará 
a ser administrado por uma tercei-
rizada é idêntico ao desenvolvido 
na Fundetec e anunciado por Leo-
naldo Paranhos (PSC) no início da 

Prefeitura pagará R$ 8 mi
por “produto próprio”

gestão, quando levou a novidade 
ao Bairro Interlagos. 

O totem tem câmera de 360 
graus, botão do pânico e sirene. 

O assunto despertou questio-
namentos do vereador Fernando 
Hallberg (PPL): “Qual motivo de-
senvolver o sistema na Fundetec e 
agora abrir licitação para que uma 
empresa assuma esse serviço? 
Queremos as justificativas da pre-
feitura para saber se não houve 
desperdício de dinheiro público”.

Outro fator intrigante é que a 
tecnologia jamais demonstrou a 
que veio: nunca foi acionada ou 
apareceu em balanços da Guar-
da Municipal. Ou seja, desde que 
entrou em funcionamento não se 
tem conhecimento de que um mo-
rador acionou o sistema, tampou-
co houve apreensões ou flagran-
tes. Mesmo assim, o Município 
pretende dar sequência a mais 
um custo operacional. 

A intenção é instalar mais 130 
estruturas na cidade. 

Hallberg questiona o poder 
público sobre o custo para o de-
senvolvimento do sistema na Fun-

detec, como ele foi estudado na 
instituição pública e cobra tam-
bém resultados práticos: o que 
foi almejado e o que foi alcançado 
com a instalação dos totens.

DESDE que foram instalados, totens nunca 
serviram para o que foram criados
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O vereador de Cascavel Fernan-
do Hallberg (PPL) deve levar ao Mi-
nistério Público mais um flagrante 
de descarte ilegal de entulho da 
construção civil. Desta vez, com 
um agravante: ele acontece dentro 
da área do Aeroporto Municipal. 

De acordo com Fernando, em-
presas particulares estão fazendo 
o despejo com a autorização da 
Secretaria de Obras do Município: 
“A justificativa é de que o entulho 
está sendo usado para fazer o 
aterramento do local onde estão 
sendo construídos os novos han-
gares. Mas o problema é que não 
tem só material da construção ci-
vil, tem amianto [mineral que pode 
causar doenças] presente em al-
guns tipos de telhado, tanque de 
caminhão e até pneus sendo joga-
dos no local”, alerta o vereador. 
“Vão fazer o que? A prefeitura vai 
multar a própria prefeitura?”

Conforme o vereador, um fis-
cal da Secretaria de Meio Am-
biente esteve no local e embar-
gou a obra.

O vereador ressaltou ainda 
que o despejo é ilegal, mesmo 
que tenha sido autorizado pelo 
poder público. 

TONELADAS de entulho foram encontradas no local

Vereador vai ao MP 
por descarte ilegal 

Agora imagens de câmeras de 
segurança do local e proximida-
des estão sendo reunidas para 
identificar as empresas que fi-
zeram o despejo para que tudo 

seja levado ao MP. 
A reportagem tentou contato 

com a assessoria de comunicação 
da prefeitura, mas ninguém aten-
deu o telefone.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Rodrigo Becker Miranda e Heloisa Azevedo Brasil
2- Julio Cesar Bernard e Aline Andreta Paiola
3- Pedro Henrique Czdloski e Raisa Caroline Graciano Peruzzo
4- Samoel Antonio de Mattos e Alessandra Antunes da Silva
5- Rafael de Melo Bearzi e Nayara Maculan
6- Mac Douglas Fonesi Prange e Fernanda Aparecida de Souza
7- Daniel Alberto Hoffmann Rasia e Juciéli Silveira da Silva
8- Ednei de Oliveira Baleiro e Wisleine da Silva da Silva
9- Adercy José da Silva Junior e Jhenifer Caroline Rigotti Ferreira
10- Matheus Samla Silva Tavares e Vanuza de Lourdes Camargo da Cunha
11- José Ribeiro da Silva Junior e Aline Luiza da Silva
12- Pedro Ricardo Fernandes e Margarete de Oliveira

 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.

O handebol cascavelense iniciou
a temporada 2019 da melhor ma-
neira possível: com títulos. Foi as-
sim para a equipe masculina adul-
ta ACH/Lanali/02 Saúde e para o
time juvenil feminino Santa Maria/
ACH, que conquistaram a 9ª Copa
Ubiratã no fim de semana.

Essas foram as duas únicas
equipes de Cascavel que participa-
ram da competição. Para as meni-
nas, comandadas pelo professor
Marcos Galhardo, o troféu foi con-
quistado após passarem de forma
invicta pelo grupo único que contou
também com as representantes de
Ubiratã, Jussara e Goioerê.

Agora, as jovens se preparam
para as disputas da Copa Paraná,
que tradicionalmente abre o calen-
dário da Liga de Handebol do Para-
ná. A competição será realizada em
Cascavel de 2 a 5 de maio.

Handebol inicia ano com títulos

Já o time masculino adulto, co-
mandado por Neudi Zenatti, preci-
sou vencer cinco partidas para con-
quistar o troféu em Ubiratã. Os con-
frontos foram contra Marechal Cân-
dido Rondon, Capitão Leônidas Mar-
ques, Campo Mourão, Assis Cha-
teaubriand e Saudades do Iguaçu.

Agora, o ACH/Lanali se prepa-
ra para o início da Chave Ouro do
Campeonato Paranaense, que
terá a largada nos dias 13 e 14
de abril em Maringá. FOTOS: ARQUIVO ATLETAS

Com agenda cheia de competições para
este ano, a equipe feminina adulta
FAG/Cascavel/O2 Saúde/Beraskin/
Alfacon/Muffatão iniciou nesta semana
os trabalhos para a temporada 2019.
Na segunda-feira as atletas se
apresentaram ao técnico Neudi Zenatti e
realizaram exames clínicos e testes físicos.
Ontem a atividade foi na academia. As
novidades no elenco ficam por conta de
Giorgea, Caroline, Andreza, Nathalia e
Daiane, as cinco novatas no grupo de
15 jogadoras, que terá pela frente este
ano as disputas da Copa Paraná, da
Chave Ouro do Paranaense, dos Jogos
Abertos, dos Jogos Universitários, da
Liga Nacional e do Campeonato
Brasileiro de Clubes, que será realizado
em Cascavel em novembro.
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Qual o defeito?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Vereadores querem Refic 2019
A Comissão de Finanças quer que a Prefeitura de Cascavel
abra oportunidade para que os inadimplentes paguem os
impostos atrasados. Os vereadores foram cobrados sobre o

já conhecido Refic. O vereador Sidnei Mazzuti
encaminhou requerimento ao Paço: “É uma oportunidade
para que as pessoas possam regularizar os débitos, com

prazos e condições”.

Lâmpadas adquiridas pela prefeitura têm durado muito
pouco. A constatação já foi admitida inclusive pela
administração atual. Mas o que está sendo feito contra as
empresas que fornecem esse produto que alguns duram
três meses? Madril pediu isso à prefeitura e também as
razões da demora para a Secretaria de Obras atender as
reclamações dos moradores de postes no escuro.

Multados e
revelados
Com milhares de terrenos
baldios no perímetro
urbano, o mato alto é um
problema. Pela primeira vez
na história, a Prefeitura de
Cascavel divulgou áreas,
multas e revelou os
proprietários dos imóveis
que dão dor de cabeça. A
lista está no Diário Oficial
de hoje para notificação
dos proprietários, que
terão prazo para
regularização em 30 dias
com desconto de 50% -
caso contrário, o valor
integral passa a constar no
cadastro do imóvel. As
multas somam R$ 300 mil.

Sem perdão
Crescem as apostas para pizza no
caso Damasceno. Apesar da
descrença, nos grupos de
whatsApp o apelo é para que os
vereadores tenham uma posição
coerente com o discurso de
política séria e honesta.

Complicado
As declarações recentes de
Damasceno Júnior (PSDC)
viraram gasolina no
incêndio descontrolado. Se
essa era a estratégia dos
advogados para desacreditar
a acusação, podem ter dado

um tiro no pé. Damasceno
disse que a ex-assessora o
denunciou por vingança
devido a uma rejeição
amorosa. Só faltou explicar
se teve um romance com os
demais assessores que
também disseram que lhe
devolviam parte do salário.

Malas prontas?
A parada em Brasília do
prefeito Leonaldo Paranhos
antes de voltar para casa das
férias pode incluir um namoro
com o PSL. São fortes os
boatos de que ele deixará o
PSC que já dividiu com o
governador Ratinho Júnior
para se juntar aos militares.

Industriais
Ainda não chegaram à
Câmara medidas para
incentivar a exploração
industrial em Cascavel, que
há mais de uma década sofre
pela ausência de
investimentos. A dificuldade
maior é obter uma área
subsidiada pela prefeitura,
por isso há uma paralisação
do setor, promovendo até
abertura de empresas em
áreas residenciais. O
vereador Sebastião Madril
(PMB) quer saber da
prefeitura se há barracões
industriais disponíveis e se
há previsão de haver.

Corte de assessores é
alvo de ação popular

Gastos no Legislativo
Considerado um valor baixo pelos vereadores, a Câmara
teve um orçamento ano passado de R$ 26,8 milhões - R$ 5
milhões não gastos ficaram nos cofres da prefeitura. Neste
ano, o Legislativo terá direito a gastar até R$ 27,6 milhões.

 Diante do escândalo
no Legislativo cascavelen-
se sobre a devolução de
salários de assessores,
movimentos populares
surgem nas redes sociais
para cobrar dos vereado-
res medidas de austerida-
de. De certa forma, seria
a famosa expressão que
os políticos gostam de
alardear: “cortar na pró-
pria carne”. Ou seja, redu-
zir gastos internos para
dar o exemplo.

Os impulsionadores da
iniciativa defendem uma
ação popular para conse-
guir o fim do que eles de-
nominam de “cabos eleito-
rais de luxo”, no caso, as-
sessores comissionados.

No Facebook, a página
“Com nosso dinheiro
Não!” recebeu 556 curti-
das em poucos dias e
questiona: “Por que a po-
pulação através da Câma-
ra de Cascavel precisa
pagar três assessores
por vereador?”.

A inspiração veio da Lei
da Ficha Limpa e também
de um movimento sem
partido da cidade de San-
to Antônio da Platina, onde
os vereadores foram pres-
sionados por populares a
reduzir os próprios salári-
os. Em Cascavel, a mobili-
zação visa à redução de
comissionados no Legisla-
tivo e evitar “a nomeação

 Reportagem: Josimar Bagatoli

cruzada, sendo utilizado
como requisitos a merito-
cracia e a técnica aos pos-
tulantes de cargos de as-
sessoria legislativa”.

Os criadores da fanpa-
ge citam a cidade vizinha
Toledo como exemplo,
onde cada vereador tem
somente um assessor.

Nas redes sociais, uma
enquete está aberta para
consultar ser a população
é favorável ou contrária à
redução de assessores no
parlamento cascavelense.
A ideia é criar uma iniciati-
va popular, encaminhá-la à
Câmara pedindo a redução
de assessores - de três
para um por gabinete. Em
defesa da proposta, o le-
vantamento dos criadores
aponta que a economia por
ano será de R$ 2,3 milhões
e chegará a R$ 9,5 milhões
ao longo de um mandato.

Serão feitas ações
perto da Catedral ainda
neste mês em busca de
assinaturas para o mani-
festo popular.

Os criadores do movi-
mento preferem o anoni-
mato e durante conversa
pela própria página justi-
ficam que a medida é “evi-
tar a autopromoção. O in-
teresse é no envolvimen-
to de todos, não apenas
de uma pessoa”.
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O basquete cascavelense também esteve em
Ubiratã no fim de semana, no Campeonato
Regional de Trio. Melhor para a parceria formada
por Cristina, Mariana e Larissa, que representou o
NBFC (Novo basquete Feminino de Cascavel) e
faturou o troféu de campeã da competição. Os
meninos da Abasmavel (Associação do
Basquetebol Masculino de Cascavel) também
representaram a cidade em Ubiratã. Isso em meio a
4ª Liga de Basquete Abasmavel, que teve início no
fim de semana, no Ginásio da Unopar, com
equipes de Assis Chateaubriand, Medianeira e
Guaraniaçu, além de Cascavel, em quadra.

 O taekwondo e o caratê de
Cascavel estiveram em evidência
no fim de semana, na seletiva es-
tadual estudantil para o para o
Combat Games, competição de
artes marciais que realizada em
Maringá pela Federação Parana-
ense do Desporto Escolar e clas-
sificatória para a etapa nacional,
que será em Palmas, no Tocan-
tins, de 18 a 21 de abril.

Por sua vez, a etapa nacional
classificará os campeões para
representar o Brasil na etapa
mundial, chamada de Combat
Games e que será realizada em
Budapeste, na Hungria, de 28 de
agosto a 4 de setembro.

Campeões em Maringá, a ta-
ekwondista Luane Camargo e o ca-
rateca Paulo Henrique Castagnaro
da Silva se habilitaram a tentar a
vaga mundial em Palmas. Luane,
aliás, conquistou duas medalhas
de ouro em Maringá e trouxe para o
Colégio CEEP o troféu de campeão
geral no feminino.

Já os taekwondistas Fábio Júni-
or Santiago, Gabriel Bombarda e
Marcos Vinícius Lopes Alves subi-
ram ao pódio, mas não ao lugar
mais alto em Maringá, e dependem
da ausência dos campeões de
suas categorias na etapa nacional

Destaque nas artes marciais
para disputarem a competição.

No caratê, quem ficou no “qua-
se” foi Dioni Alves de Carvalho, que
voltou de Maringá como vice-cam-
peão e também está entre os re-
servas do Estado para a delegação
que irá ao Tocantins.

O taekwondo cascavelense no
Combat Games em Maringá foi co-
mandado pelos mestres Ricardo
Zimmer e Eurico Chagas, enquanto
o caratê contou com os alunos de
Valmir Penteado e a arbitragem de
Odair Baltazar da Silva.

NBFC

ARQUIVO ATLETAS

O futsal feminino de Cascavel também comemorou no fim de semana, mas em
Toledo, na tradicional Copa Kagiva. A conquista foi na categoria adulta, a principal
da disputa que contempla também as categorias de base da modalidade. Foram
três dias de intensas disputas para as cascavelenses, que tiveram a goleira Gabriela
Jarski como destaque individual, ao ser a menos vazada da competição.
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Opinião

Considerado “guru intelectual
do bolsonarismo”, o filósofo

Olavo de Carvalho publicou, em
seu perfil no Twitter ontem, que
não ter a intenção de “derrubar

ministros” no governo de Jair
Bolsonaro e ainda mandou um

recado nada delicado para o
chefe da pasta da Educação,

Ricardo Vélez Rodriguez.

 “Não quero derrubar ministro
nenhum. Apenas apresentei

pessoas, sem a menor
pretensão de influenciá-las (sei
que isto é inimaginável para o
pessoal da mídia, para quem

influenciar é orgasmo). O
ministério é do Velez. Que o

enfie no c*.”

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

29
Quarta

Curitiba
Quinta

25
Quarta

28
Quinta

181719

Fases da lua
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ar

18 26

CHEIA
20/03 - 22:43

MINGUANTE
28/03 - 01:11

CRESCENTE
14/03 - 07h26

Megasena
Concurso: 2132

05 18 30 35 39 60

Dupla sena
Concurso: 1912

03 11 14 18 26 491º sorteio

14 17 19 28 47 502º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1786

01 03 04 05 06 07 12 16
17 18 20 21 22 23 24

Quina
Concurso:  4922

02 31 33 45 72

Timemania
Concurso: 1304

05 11 19 20 27 54 60
TIME DO RIO BRANCO/ES

Lotomania
Concurso: 1951

06 11 12 13 19 23 26
 37 42 47 52 53 64

68 70 71 72 77 86 96

Federal
Concurso: 05369

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

40.704
86.451
74.808
48.674
75.706

Dia da Sorte
Concurso: 123

06 11 16 18 19 21 23
AGOSTOMÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

NOVA
06/03 - 13h05

Chuva Chuva ChuvaChuva

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

 O que compreendemos por pureza? Esse conceito está relaci-
onado à peneira. Aquilo que foi peneirado fica limpo das impurezas e
de resíduos que queremos separar, tirar fora. Tiramos o grosseiro,
impuro, para deixar só o que é genuíno. Buscar a pureza significa
buscar o núcleo mais original de si mesmo, a essência daquilo que
se é, a interioridade profunda.

Pessoas sintonizadas consigo mesmas vão eliminando de si tudo
aquilo que as tira do centro, eliminando tudo o que lhes prejudica,
retirando tudo o que mascara o núcleo. Crivo também tem um sentido
parecido. Significa separar o sujo do limpo, o bom do mau. Para os
romanos, purificar é sempre algo ativo. Eu preciso fazer alguma coisa
para limpar, para purificar, remover a sujeira.

Todas as religiões, desde cristianismo, budismo, judaísmo, isla-
mismo ou hinduísmo, trazem o tema da pureza. No Egito antigo, na
Grécia e na Índia o encontro com Deus, a aproximação a Ele, sempre
deve acontecer com mãos limpas e coração puro.

Sabemos que a pureza acontece não porque nós já sejamos puros
ao chegar, mas pela misericórdia que nos torna puros. Essa pureza é
possível para todas as pessoas e não somente para alguns eleitos.

Os cultos das religiões sempre trazem ritos de purificação, perdão,
limpeza. Ao iniciar a missa no rito católico se pede perdão. O batismo
significa também banho da impureza original, para tornar filho de Deus. Os
rituais são importantes para que o coração humano se sinta limpo. Todos
sabem que estamos sempre entre erros e acertos. O anseio que temos de
pureza mostra que queremos chegar com reverência diante de Deus.

O processo de purificação pode estar sempre presente em nossa
vida. Precisamos largar algumas coisas, limpar sujeiras, peneirar resí-
duos, passar pelo crivo atitudes e decisões. Um banho que nos limpa é
importante para a nossa alma. O tempo de quaresma na Igreja tem esse
sentido, isto é, apresentar-se com humildade diante de Deus, sem medo,
sem glórias, mas humildemente, compreendendo que Ele pode nos
limpar e nos tornar melhores, mais verdadeiros, mais autênticos.

O SENTIDO DA PUREZA!

DIVULGAÇÃO



ESPORTE16 HOJE NEWS, 13 DE MARÇO DE 2019

Depois de ter vencido o Palesti-
no por 1 a 0 no Chile estreia, o In-
ternacional iniciará nesta quarta-fei-
ra, às 21h30, no Beira-Rio, contra o
Alianza Lima, uma sequência de
três partidas seguidas como man-
dante pelo Grupo A da Libertadores.

A equipe dirigida por Odair Hell-
mann enfrentará o representante
peruano nesta noite e depois, tam-
bém no Rio Grande do Sul, medirá
forças com o River Plate, em 3 de
abril, e com o próprio Palestino,
seis dias depois.

A luta pelo tricampeonato conti-
nental começou bem, com um tri-
unfo na capital chilena graças a gol
de falta de Rafael Sobis, na parte
final do jogo em Santiago. Com isso,
se fizer dever de casa e somar nove
pontos nos três compromissos di-
ante de sua torcida, o Colorado
estará classificado.

“Precisamos dessas três vitóri-
as para nos classificarmos como

Inter x Alianza Lima
primeiros do grupo. Isso nos per-
mitirá decidir no Beira-Rio no mata-
mata. Somos muito fortes aqui, no
ano passado, só perdemos duas
vezes em casa”, declarou o meio-
campista Edenilson, que mais uma
vez será titular com Odair.

Edeníson, no entanto, ressaltou
que o Inter não menospreza o Ali-
anza Lima e que tem que respeitá-
lo porque, com o ponto que o ad-
versário obteve ao empatar com o
River Plate, demonstrou que está
na luta para ir às oitavas.

Embalado
O Internacional chega para o
compromisso continental
embalado por uma sequência de
seis vitórias, que já lhe garantiram
uma vaga nas quartas de final do
Campeonato Gaúcho. Além disso,
o campeão da América em 2006
e 2010 não perde no Beira-Rio
pela Libertadores desde a
eliminação para o Peñarol nas
oitavas de final de 2011. Desde
então, foram nove triunfos e
dois empates. Sem Guerrero,
ainda suspenso, e Danilo
Fernandes, machucado, Odair
tem apenas uma dúvida:
Rodrigo Dourado ou Rodrigo
Lindoso no meio de campo.

Com arquibancadas lotadas no Maracanã – os quase 57 mil ingressos colocados à venda foram esgotados
ontem -, o Flamengo recebe a LDU nesta quarta-feira, às 21h30, para fazer sua estreia como mandante na
Libertadores 2019, depois de ter vencido o San José na Bolívia, na última semana, por 1 a 0. O Rubro-
Negro busca contra o time equatoriano, campeão da Libertadores em 2008 e da Sul-Americana em
2009, voltar a ter “impor respeito” no grande palco do futebol brasileiro. É que o Fla teve desempenho
pífio no Maraca no ano passado, com uma vitória, um empate e uma derrota para o Cruzeiro que depois lhe
custou a eliminação nas oitavas de final. Hoje, o Fla chega a marca de 50 jogos no estádio pela Libertadores.

FLA IMAGEM

  LIBERTADORES
19h15 Cruzeiro x D. Lara
19h15 Cerro Porteño x Zamora
19h15 San Lorenzo x At. Junior
21h30 Flamengo x LDU
21h30 Internacional x Alianza Lima
21h30 River Plate x Palestino
21h30 U. Católica x Rosário Central

    LIGA DOS CAMPEÕES
17h Barcelona x Lyon
17h B. de Munique x Liverpool

  COPA DO BRASIL
19h15 Botafogo-PB x Londrina
21h30 Ceará x Corinthians

COPA DO NORDESTE
19h30 Bahia x Sergipe

JOGAM HOJE

 Cruzeiro
Defendendo a sua invencibilidade

de 22 anos como mandante na
fase de grupos da Libertadores, o

Cruzeiro recebe o Deportivo Lara
nesta noite, às 19h15. A partida

terá transmissão do canal Fox
Sports. Caso alcance o triunfo, será

o 30º jogo da Raposa sem ser
derrotada. O único confirmado

como titular pelo técnico Mano
Menezes é o zagueiro Dedé, que

volta de suspensão.

Copa do Brasil
A 3ª fase da Copa do Brasil,

disputada em jogos de ida e volta,
começa nesta quarta-feira com dois

jogos: Botafogo-PB x Londrina e Ceará
x Corinthians. No alvinegro paulista,

Fábio Carille não relacionou o
centroavante Gustavo para o jogo. O

jogador ainda sente dores no joelho
esquerdo e também é dúvida para

enfrentar o Oeste, domingo, pelo
Paulistão. A tendência é de que o

argentino Mauro Boselli continue
na vaga do artilheiro.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

