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 Poucas horas antes do início da greve do transporte coletivo - e uma semana depois de
o sindicato adiar a paralisação para nova tentativa de acordo - o prefeito Leonaldo

Paranhos garantiu: não haverá paralisação. Ele disse que conseguiu fazer o sindicato
ceder e aceitar a proposta da última reunião. Já a nova tarifa deve ser anunciada apenas

na sexta-feira.  Pág. 3
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Moradores pedem socorro
O registro de mais duas colisões em um intervalo de menos

de uma hora na Rua Ipanema, no Bairro Brasília, fez os
moradores pedirem socorro. Eles contam que há veículos

acima de 100 km/h e ninguém respeita a sinalização. Se não
houver alguma intervenção, prometem fechar a rua.

 Pág. 7
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Opinião
“Perguntei por que o
apoiador de primeira
hora do [presidente

Jair] Bolsonaro atirava
no governo que ajudou
a formar. Eu disse que

ele é o líder da
revolução conservadora

e liberais não são
revolucionários. São

evolucionistas.”
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Ellen Pompeu é especialista em segurança e sócia-diretora da ICTS Security

 Tragédias e ataques nas escolas:
deixamos de ser expectadores

 AGÊNCIA BRASIL

 A escola é uma das instituições mais relevantes de um país. É atra-
vés dela que são dados os primeiros passos para a evolução de uma
sociedade. Porém, com o passar dos anos, não só a figura do professor
foi perdendo respeito, como também as escolas se tornaram um ponto de
amplificação da violência ocorrida nas ruas, demonstrando o impacto das
mudanças na sociedade na vida das crianças e dos adolescentes.

Os resultados são muros e portões cada vez mais altos, além de
alunos com necessidades de ajuda comportamental que são vítimas de
bullying, crise de ansiedade, depressão, dependência química, entre
outros problemas.

Somado a isso, vemos uma gestão pública ineficiente com poucos
movimentos para combater as razões estruturais da insegurança nas
ruas e tampouco nas escolas.

É sabido que é preciso olhar de forma prioritária para questões
administrativas e de infraestrutura nas instituições de ensino. Os gover-
nantes também precisam olhar com mais inteligência para os programas
de melhoria de segurança pública. São inúmeras as saídas para brecar
o avanço de criminalidade, inclusive nas escolas.

Policiamento e rotas ostensivas são necessárias, mas conscientiza-
ção e treinamentos também são igualmente fundamentais. Pessoas trei-
nadas tornam-se mais eficazes em situações de risco.

A criação de um sistema de inteligência, contemplando o monitora-
mento comportamental dos estudantes de canais de ajuda é o ponto
inicial para criar círculos que possam identificar e antecipar tragédias.
Essas iniciativas integradas, somadas ao mapeamento dos riscos, revi-
são dos procedimentos, e das estruturas físicas e tecnológicas das esco-
las, seminários de comportamento preventivo treinamentos periódicos
dos agentes de segurança para capacitar estes profissionais a identifica-
rem situações vulneráveis e como agir nos momentos de crise são medi-
das que ajudariam no controle da violência.

Lembrando que não são regras, mas sim boas práticas de segurança e
proteção nos ambientes escolares. Alunos, educadores e pais agradecem.

Trecho que vazou para a imprensa dos comentários
feitos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a

respeito do escritor e pensador Olavo de Carvalho,
durante jantar oferecido ao presidente Jair

Bolsonaro domingo (17) em Washington, na casa do
embaixador Sérgio Amaral.

Chuva

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
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 Reportagem: Josimar Bagatoli

Abandonadas

Panfletagem na mira de Sampaio
Trabalho para alguns, reclamação de outros. A panfletagem no

Centro da cidade é alvo da insatisfação de motoristas e o
vereador Pedro Sampaio (PSDB) resolveu comprar a briga. Em

requerimento de informações encaminhado à prefeitura,
Sampaio diz que há “congestionamento” de entregadores de

panfletos, com filas para que possam desempenhar tal função e,
segundo o parlamentar, “há uma disputa para ver quem

distribui mais panfletos”. Sampaio quer saber da Secretaria de
Finanças quantas empresas solicitaram autorização para realizar

esse serviço nos últimos dois anos e se houve autuação de
alguma irregular, conforme estabelece a legislação municipal.

Os ônibus saíram das vias paralelas para entrar na Avenida
Brasil e agora os motoristas têm questionado como fica o
pavimento antigo onde eles transitavam. Nas Ruas Paraná,
Rio Grande do Sul e São Paulo sobram trechos com crateras
formadas pelo excesso de peso dos ônibus e “lapidados”
pela chuva. Por enquanto, adequação alguma foi feita nem
sequer anunciada pelo poder público, restando aos
motoristas “desviarem” do problema.

 Os casos de dengue confirmados no Bairro Alto Alegre
levaram o assunto à Câmara de Vereadores.

 A situação chegou a tal ponto que o vereador Roberto
Parra (MDB) cobra da Secretaria de Saúde a realização de
um mutirão nas moradias.

Paço e além!
As articulações eleitorais
estão a toda no velho
oeste: em Cascavel, o
deputado Márcio Pacheco
(PDT) protagonizou
encontro com agricultores
do Rio do Salto e tende a
fortalecer os vínculos com a
categoria. Ontem foi a vez
de Adelino Ribeiro sentar
na cadeira de secretário de
Obras Públicas - já
antecipou que em abril
deixa a vaga para concorrer
à prefeitura pelo PRP. Até
lá, pretende reforçar o time
da secretaria com gente de
confiança dele. Só não fará
por enquanto devido ao
limite prudencial.

Limitação?
Embora esteja com restrições
administrativas para
contratação de pessoal, o que
ninguém tem entendido

muito no Diário Oficial é a
nomeação de mais
comissionados e ainda a
promoção de servidores com
gratificações. A contenção de
gastos estaria estabelecida
até abril, até nova avaliação
do Tribunal de Contas, havia
informado a Prefeitura de
Cascavel mês passado.

Matrículas
Aprovado ontem projeto
que garante preferência na
matrícula dos filhos de
mulheres vítimas de
violência doméstica na rede
municipal de educação de
Cascavel. A proposta é do
vereador Jorge Bocasanta
(Pros). Em Cascavel, foram
instaurados mais de 1,5 mil
inquéritos policiais
envolvendo violência
doméstica e familiar e
2.077 delitos. Para ter a
prioridade será preciso
comprovar o registro.

INSTÁVEL
A negociação salarial está em um momento ainda
turbulento, pois até sexta-feira Paranhos garantiu que
anunciará o novo valor da tarifa, hoje de R$ 3,65 - tal acordo
com os trabalhadores poderia impactar ainda mais aos
passageiros. As empresas querem aumento de 14%, assim
a tarifa passaria para R$ 4,15.
A retomada de um subsídio no ICMS do diesel para o
transporte público pelo governo estadual será discutido
quinta-feira em uma reunião entre Ratinho Júnior e
Leonaldo Paranhos. Curitiba já obteve o benefício, que
representa R$ 0,15 na tarifa.  Conforme o prefeito, se tiver o
subsídio, a tarifa ficará em R$ 3,85 - caso contrário o valor
será de R$ 4.  A previsão é de que na sexta-feira o prefeito
anuncie o novo valor a ser praticado.
Uma alternativa para reduzir o impacto é uma taxa de
administração repassada à Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito), que representa 4% e
poderá ser retirada para subsidiar a tarifa. “Não defini a tarifa.
Se a população tiver que bancar os R$ 0,15 [do diesel] é uma
decisão mais traumática - pesa ao consumidor e à prefeitura.
Tem hoje 4% de uma taxa de administração repassada à
Cettrans, mas ainda tenho que conversar com o presidente
[Alsir Pelissaro] e antes quero desonerar o máximo possível”.

 Poucas horas antes do
início da greve do transpor-
te público de Cascavel, as
empresas que prestam o
serviço e os trabalhadores
fecharam acordo, anuncia-
do no início da noite de on-
tem pelo prefeito Leonaldo
Paranhos, que se envolveu
nas negociações.

As conversas sobre rea-
juste salarial começaram
em novembro, com os tra-
balhadores pedindo 9% so-
bre os salários (4% de in-
flação e 5% de aumento
real) e R$ 350 de vale-ali-
mentação (atualmente é R$
236). Após queda de braço,
os trabalhadores receberão
os 4% de ganho salarial e o
vale-alimentação passará
para R$ 300 a partir de
abril. “Com muita dificulda-
de, conseguimos dar o que
foi negociado na última reu-
nião. Consegui convencer o
sindicato a aceitar e assim

Prefeito anuncia que
não haverá greve

evitar uma greve. Evidente
que esse ônus ficaria aos
passageiros. Não haverá
paralisação. Cumprimos ri-
gorosamente nossa inter-
mediação com a empresa.
Foi uma conversa de insis-
tência”, disse o prefeito Leo-
naldo Paranhos.

A definição foi aprovada
pelo Sinttracovel (Sindicato
dos Trabalhadores em Trans-
portes Coletivo Urbano de
Cascavel) horas depois.

Na semana passada, as
empresas estavam tão resis-
tentes, que nem mesmo o
aumento de R$ 50 no vale
havia sido aceito. Após inter-
venção de Paranhos, elas
concordaram, mas, questio-
nado sobre a “compensa-
ção” desse custo, o prefeito
desconversou e disse que
ainda está avaliando o pedi-
do de aumento da tarifa.
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 Devido ao aumento significativo 
de casos positivos de dengue em 
Cascavel, em especial no Bairro 
Alto Alegre, zona oeste, onde as di-
versas ações no sentido de conter a 
propagação do mosquito transmis-
sor não alcançaram os resultados 
esperados, a Divisão de Vigilância 
em Saúde Ambiental solicitou apoio 
à Secretaria de Estado da Saúde, 
que liberou a pulverização com UBV 
(Ultra Baixo Volume) pesado no bair-
ro, o conhecido fumacê.

A ação terá início esta semana, 
abrangendo 233 quarteirões do Alto 
Alegre, assim que Cascavel receber 
o veículo equipado com a bomba de 
pulverização cedido pela Secretaria 
de Estado da Saúde. O veículo vem 
de Maringá, cidade que fez aplica-
ção em 3 mil quarteirões. 

A aplicação de inseticida ‘fu-
macê é liberada apenas em ca-
sos específicos, após análise do 
índice de infestação, levando-se 
em consideração o número de 
habitantes do bairro e o índice de 
casos positivos. É a última alter-
nativa utilizada para controle do 

Saúde usa fumacê na 
para conter mosquito

vetor (mosquito alado), uma vez 
que não combate os focos. 

Em Cascavel, dos 82 casos posi-
tivos de dengue, 47 estão no Bairro 
Alegre (57%). A última vez que Cas-
cavel havia solicitado a aplicação do 
inseticida foi em 2012.

“A participação da população 
é primordial para o controle efeti-

vo do mosquito transmissor, uma 
vez que, mesmo com aplicação de 
inseticida, se não ocorrer a elimi-
nação de criadouros e focos pela 
população dentro das residências, 
novos mosquitos irão eclodir e to-
dos os esforços serão em vão”, 
alerta a diretora da Vigilância em 
Saúde, Beatriz Tambosi. 

Horários das aplicações
As aplicações serão concentradas 

somente no Bairro Alto Alegre e serão 
realizadas das 5h às 10h e das 17h às 
22h. A atividade será divulgada com 
antecedência, na imprensa, e tam-

bém com carro de som na área a ser 
trabalhada no dia anterior à aplicação 
para que os moradores possam abrir 
os imóveis, recolher os animais antes 
da aplicação, cobrir gaiolas, proteger 

alimentos, tampar caixas de água e pro-
teger pessoas alérgicas ou com proble-

mas respiratórios.
  

 SECOM 

Casos notificados de  
dengue, zika vírus e febre 
chikungunya em Cascavel

CASOS DENGUE ZIKA
CHIKUNG

UNYA
NOTIFICADOS 
(suspeitos)

535 32 47

AUTÓCTONES 78 0 0

ATRIBUÍDOS                 
                     

1 0 0

IMPORTADOS 2 0 0

DESCARTADOS 157 22 30

INCONCLUSIVOS 5 1 0

Aguard. resultado 292 9 17
Fonte: Sinan_on line/SMS/DVIEP 07

SECOM
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MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 04/2019 - SRP – Tipo menor preço.
Objeto – Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente, destinado a atender 
às necessidades desta UG. 
Data para cadastramento das propostas–Até 29/março/2019 às 08:29 horas 
Data da abertura – 29/março/2019 às 08h30min horas (Horário de Brasília-DF).
COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - SALC
Rua Rio de Janeiro-229, Centro, Cascavel-PR-Tel 45-3225-1022 Ramal:6530
EDITAIS – Através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA

MOTOCICLISTA sofreu lesões graves e foi 
sedado ainda no local   

Os moradores do Bairro Brasí-
lia, em Cascavel, clamam por aju-
da para a implantação de reduto-
res de velocidade especialmente 
na Rua Ipanema, que passou por 
reformulação recente. “A situação 
está muito complicada. Antes fal-
tava sinalização, agora até tem, 
mas ninguém respeita. Os carros 
passam a 100 e 120 km/hora. É 
arriscado atravessar a rua a pé. 
Precisamos de quebra-molas ou 
semáforos”, pede o motorista Ar-
célio Rodrigues.

Se não houver respostas da pre-
feitura, os moradores prometem 
fechar a rua. A dona de casa Kátia 
Bartinik está assustada: “O pes-
soal anda muito rápido, não vê as 
placas e aí bate. A prefeitura tem 
que tomar outras providências. De-
veriam ter instalado quebra-molas 
antes de liberar a pista”.

O vereador Fernando Hallberg 
(PPL) esteve no local e informou 
que fará uma indicação à Cettrans 
pedindo a instalação de redutores 
de velocidade no local. “Esse as-
sunto precisa de atenção do poder 
público. Temos sinalização aqui, 
mas a rua passou por mudança e 

Perigo! Moradores 
pedem quebra-molas

é nossa obrigação cuidar do moto-
rista que, às vezes, não se atenta 
ou não sabe disso. Aqui precisa 
quebra-molas, pardal ou semáforo 
e urgente, para que os acidentes 
parem de acontecer”.

Dois acidentes 
Na tarde de ontem, no intervalo 

de uma hora, dois acidentes foram 
registrados na esquina da Rua Ipa-
nema com a Rua Vereador José de 
Oliveira. Às 14h, um homem ficou 
ferido na batida entre um carro e 

uma moto. Uma hora depois, outro 
motociclista ficou em estado grave 
ao bater um carro. Ele seguia pela 

Rua Vereador José de Oliveira e teria 
furado a preferencial, quando o 

carro que seguia pela Rua Ipanema 
o atingiu. O motociclista teve lesões 
graves, tendo de ser sedado ainda 
no local e depois encaminhado ao 

HU (Hospital Universitário). 
Na semana passada, um ciclista 

morreu ao ser atingido por um carro 
em uma esquina da Rua das Pom-
bas, que é sequência da Ipanema. 

Ele chegou a ser levado ao hospital, 
mas não resistiu e faleceu no dia 9. 
Na ocasião, os moradores cobraram 
sinalização vertical no local, o que foi 

feito dias depois. 

 A 12ª Promotoria de Justiça 
de Cascavel conseguiu garantir 
na Justiça o repasse de R$ 416 
mil em prol do Fundo Estadual de 
Defesa do Consumidor. O valor foi 
debitado neste mês e se refere à 
condenação em ação civil pública 
proposta em fevereiro de 2001 
contra os responsáveis por um lo-
teamento irregular na cidade, no 

Jaçanã, Bairro Universitário.
O empreendimento imobiliário 

não tinha autorização municipal 
nem licença ambiental para ter 
sido iniciado, além de não ofere-
cer infraestrutura básica e míni-
ma para ocupação. Na época, a 
Promotoria requereu, em resumo, 
que os réus suspendessem obras 
no terreno, bem como a publici-
dade para vendas de lotes, que 
parassem de comercializar novos 
imóveis e que também fossem 
condenados a regularizar a situ-
ação dos lotes dos compradores 
que já haviam efetuado negócio.

A ação foi julgada procedente 
e os réus foram condenados ao 
pagamento de multa - que nesta 
semana foi finalmente quitada, 
com valores atualizados e corrigi-
dos (R$ 416.317,63). O MPPR foi 
oficiado nessa segunda-feira (18) 
do cumprimento da sentença e pa-
gamento do recurso devido.

Condenados, loteadores
depositam R$ 416 mil

FÁBIO DONEGÁ 
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 Malhação
Rafael situa Solange, e todos aprovam. 

Lia chega durante a aula de Rafael, e Garoto 
vibra. Kavaco pede ajuda a Maria Alice para 
descobrir o décimo desejo de Amanda. So-
lange cobra parceria de Rafael, que afirma 
à supervisora do Sapiência que está difícil 
manter a amizade dos dois. Solange tem 
um acesso de raiva. Alex anuncia a Gabrie-
la, Flora e Mel seu desejo de ingressar na 
política. Fabiana provoca Solange por conta 
de Rafael. Jade, Pérola e Maria Alice conse-
guem fazer Solange autorizar a exposição de 
quadros de Amanda na escola. 

Verão 90
No jantar oferecido por Mercedes, Va-

nessa surpreende a todos ao aparecer como 
Duquesa. Jerônimo fica atônito ao ver que 
a ex-amante retornou poderosa. Mercedes 
alerta Jerônimo sobre o Duque e diz que ele 
é muito perigoso. Jerônimo teme que Vanes-
sa faça algo contra ele. Patrick pede Lidiane 
em casamento, e ela entra em pânico. Mer-
cedes comenta com Quinzão que não confia 
em Vanessa. Jerônimo se vê obrigado a hos-
pedar Galdino em sua casa. Madá diz a Ti-
ciano que não tem como ajudá-lo a descobrir 
sobre musa que aparece frequentemente em 
seus sonhos. Larissa estranha o nervosismo 
de Quinzinho com a volta de Vanessa. Ticia-
no lança um desafio no programa da Freda 
Mercúrio na PopTv para encontrar sua musa, 
e Dandara decide participar.  

O sétimo guardião
Luz diz a Gabriel que já sabe de todos os 

seus segredos. Aranha flagra Stella cuidando 
de Júnior e acredita que os dois estão ten-
do um relacionamento. Feliciano comunica 
a Gabriel que deixará a Irmandade por um 
tempo. Guilherme descobre que Mirtes é a 
autora das mensagens do Tarja Preta. Eurico 
se enfurece ao saber do suposto assédio de 
Fabim a Marilda. Adamastor garante a Ara-
nha que Stella não está envolvida com Jú-
nior. Valentina vê a marca do gato nas costas 
de Murilo.

Teresa
Fernando diz a Arthur que se ele não tirar 

Teresa rapidamente daquela Vila, será ele 
mesmo o único culpado se ela resolver partir. 
Mariano encontra Aurora, diz que sentiu sua 
falta e a beija. Aurora o esbofeteia. Aída exi-
ge que Aurora diga se tem a intenção de ter 
algo com Mariano. Mariano diz a Joana que 
se deu conta que ama Aurora, e sabe que ela 
também o ama. Rubens se aproxima de Aída 
e Mayra, na tentativa de voltar a viver com 
elas. Arruinado, ele diz a Aída que tem procu-
rado trabalho como advogado, mas ninguém 
confia nele. Aída diz que é lógico que nin-
guém vai confiar nele, mas que ele precisa 
começar de novo, já que agora não tem mais 
nem família, nem dinheiro, e emenda dizen-
do que se ele a procurou interessado em um 
empréstimo, que vá embora, pois não o terá. 

As aventuras de Poliana 
Marcelo tira satisfação com Débora so-

bre ela ter ou não relação com os capangas 

que persegue Luísa. Mirela diz a Vini que ela 
gosta de outra pessoa, Luca Tuber. Marcelo 
e Débora seguem discutindo. Yasmin con-
ta a Claúdia que Filipa ameaçou pedir para 
seu pai demiti-la da 0110. Durval chateado 
lamenta em sua cela. Vini chega magoado 
em casa e desabafar com Lindomar. Mirela 
em casa pensa em Vini e observa a foto dos 
dois no celular.  

Jesus 
Jesus fala aos apóstolos. Os apósto-

los acompanham o Filho de Deus. Antipas 
pede para Temina não deixá-lo só. Pilatos 
beija Cláudia. Helena diz que quer ser uma 
seguidora do Messias. Jesus prega sobre a 
videira. Dimas, Gestas e Barrabás não têm 
o sono tranquilo durante a noite. Maria Ma-
dalena fica pensativa. Judas anda pela rua 
atormentado, sombrio, segurando sua saco-
la. Caifás bebe com os seus. Jesus diz que 
tempos difíceis estão por vir. Ele avisa que os 
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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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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

10 VARIEDADES HOJE NEWS,19 DE MARÇO DE 2019

Isabel implora pela ajuda de Marcelo
Em “Espelho da vida”, Piedade e Padre Luiz se emocionam. Alain explica a Priscila sobre 

a prisão de Isabel. Gilson corteja Gentil, e Américo se incomoda. Cris/Julia se despede de 
Piedade. Gustavo impede que Otávio e Augusto cheguem à prisão onde está Danilo. Alain 

decide fazer contato com Letícia. Mauro aconselha Jorge a surpreender Marina. Gentil elogia 
o comportamento de Lenita. Maristela agradece a ajuda de Gustavo com Henrique. Pat 

confessa a Michele que sentiu algo diferente por Hugo. Isabel implora pela ajuda de Marcelo. 
Gerson repreende Sheila. Piedade confronta Gustavo, que deduz que a moça conhece o pa-
radeiro de Cris/Julia. Bola lamenta ter perdido o amor de Daniela. Padre Luiz procura Madre 

Joana. Letícia chega à exposição de Daniel em São Paulo.
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Se você conseguir superar a sua impetuosidade 
e controlar seus impulsos frenéticos, tudo vai 
correr bem. Você está inatamente mais forte do 
que pensa, mas as dúvidas sem fundamento 
não deixam você seguir adiante.

Você estará mais sério do que o habitual, o que 
poderia ser interpretado como mau humor, por 
isso fique aberto a outras pessoas. É essencial 
distribuir suas atividades uniformemente ao lon-
go do dia.

Você vai enfrentar as tarefas que esperam por 
você hoje. Não se deixe ser indevidamente in-
fluenciado por coisas que você ouve, tenha a 
sua própria opinião. Fazer o contrário pode gas-
tar sua energia.

Você estará pronto para colaborar construtiva-
mente pelo prazer de se sentir útil. Seria bom 
para você relaxar e ouvir mais suas necessida-
des básicas, sem um deslocado senso de orgu-
lho. Você deveria dormir mais.

A verdade de suas convicções será contagiosa, 
então expresse o que você pensa de forma clara 
e simples. Cuidado com o sistema digestivo e dê 
uma olhada objetiva em sua dieta para que você 
satisfaça suas necessidades reais.

Sua vida amorosa será o centro do palco, então 
saia de sua concha, sem demora! Você precisa 
recarregar as baterias e conseguir dormir mais e 
melhor se quiser ser bem sucedido.

Você falar muito hoje. É hora de lidar com uma 
questão difícil. Você está perdendo a sua forma 
muscular. Você vai se sentir mais leve e seus re-
flexos serão mais nítidos.

Você vai conseguir resolver uma discussão en-
tre as pessoas em sua vida, sinta-se orgulhoso. 
Você vai ser muito duro consigo mesmo. Você 
precisa encontrar um equilíbrio entre trabalho e 
descanso, reflexão e relaxamento.

Você vai precisar romper com as normas que 
regem o meio ambiente e reavaliar. Seu realismo 
será de grande ajuda para as pessoas ao seu 
redor, mas não se esqueça de que você precisa 
saber quando parar.

Você está se sentindo melhor com você mesmo, o 
que faz com que se sinta mais seguro.  No que diz 
respeito à aptidão, você está se esforçando para 
o equilíbrio e estará em maior contato com as ne-
cessidades do seu corpo.  

Você sabe que está indo na direção certa, afirme 
sua posição sem hesitação, mas não seja agres-
sivo. Você está decidido a ter hábitos mais sau-
dáveis e seus níveis de energia se estabilizam. 
Aproveite para reavaliar sua saúde.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora 
de cuidar corretamente do seu relacionamento. 
Você precisa cuidar de si mesmo e compensar o 
período de negligência. Cuide da sua dieta para 
fazer alguns ajustes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 5

"A (?) e o 
Alvo", su-
cesso do
Moska 

"Casa dos 
(?)", reality
show do
SBT (TV)

Não
prevista

(a reação)

Fator que
diminui a
gravidade
de crime

Inácio de
Loyola,
jesuíta

espanhol

Depois 
de Cristo
(abrev.) 

Get (?):
levantar
da cama,
em inglês 

Foco de
estudo da 
auriculo-
terapia

Princesa
Isabel, em
relação a
D. Pedro I

Cantigas de
melodia

simples e
monótona

Queimação
no esôfago,
comum em
gestantes 

(?)
ganoush,
pasta de
berinjela

Diz-se 
da cultura
sem limites
geográficos

Condições
atmosfé-
ricas de 

uma região

Massa
(símb.)

Álbum de
Michael
Jackson
(1987)

Desgaste
moral
(fig.)

"Serviço",
em FGTS 

Bordão de Galvão Bueno em
início de corridas de F1

Contratante periódico
de uma publicação

Arena (?) Nova, está-
dio de futebol (Bahia)
O tempo "capturado"

pela fotografia

Medida drástica de
empresas em perío-

dos de
recessão

Ligado, 
em inglês

(?) Gordon,
aliado de
Batman

(HQ)

A camisa
de Pelé 
Riqueza
pecuária 

Asneira;
despro-
pósito

Moeda a-
dotada pela

Lituânia
em 2015 

Reservada
para deter-
minado fim

Lugar 
mal fre-

quentado 
"Peão", 

no xadrez
(abrev.)

Bolsa, 
em inglês
Última letra
do alfabeto

Tipo de
decote

insinuante

Substância
encontrada
no sal de
cozinha

(símbolo)

Sufixo de
"dezena"

(?) e erro,
forma de 
aprendi-

zado 
eficaz

para os
idosos 

FF
COMISSARIO
ONNESI

ARTISTASD
TENTATIVA
EENAEND
DESTINADA
ESPELUNCA
PEATL
EURONETA

DISPARATEOR
SDEZBAG

GLOBALIZADA
AOHABAD

CLIMAVASA

2/on — up. 3/bad — bag. 4/baba — vasa. 9/tentativa. 10/inesperada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
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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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
02 
01 
03 
03 

 Polícia investiga “compra” de bebê 
A Polícia Civil de Cascavel investiga a suspeita de compra ou adoção ilegal de um 

bebê que aconteceria em um hospital em Capitão Leônidas Marques. Uma mulher 
foi presa em flagrante no último sábado pelo crime de dar o parto alheio como pró-

prio. Ela e o marido chegaram à casa hospitalar com uma gestante paraguaia, mas na 
hora de fazer o internamento para o parto a paraguaia foi identifica-
da com o nome da mulher que a levou até lá. A polícia foi acionada. 
A mulher confessou que pagou pelo pré-natal e pelo parto e que em 

troca ficaria com a criança, já que esse é o terceiro filho da para-
guaia e ela não teria condições de criar. 

Posicione o leitor de QR Code do seu celular e assista 
 à entrevista coletiva sobre o assunto

 

Projeto quer capacitar
agentes para prevenção

Capacitar agentes comunitá-
rios de saúde e de endemias para 
ajudar no combate à violência 
contra a mulher. A proposta foi 
entregue ao presidente da Câma-
ra de Cascavel, Alécio Espínola. 
“A ideia é que esses profissionais 
que têm acesso às residências le-
vem até as mulheres informações 
sobre o que é considerado vio-
lência, porque muitas vezes elas 
nem sabem, a violência psicoló-
gica nem sempre é identificada 
pela vítima, assim como mais in-
formações sobre a rede de apoio 
e como e onde ela deve procurar 
ajuda”, adianta uma das autoras 

do projeto de lei, Cleucir Debiazi, 
representante do Movimento Co-
munidade de Mãos Dadas da Re-
gião Oeste, origem da ação.

Ela se refere à Cartilha Maria 
da Penha e que prevê a capacita-
ção para levar essas informações 
à população.

Isso porque, segundo Cleucir, 
é preciso investir na prevenção da 
violência: “Esse é o início de um 
trabalho que precisa ser feito. O 
Poder Judiciário não dá conta de 
punir os criminosos, então a so-
ciedade precisa encontrar uma 
forma de evitar que os crimes 
aconteçam”, argumenta.

Ações nas escolas para a des-
construção da violência também 
serão propostas ao Legislativo.

Conselho Municipal
A criação de um conselho municipal 
de prevenção e combate da violência 
contra a mulher já está em pauta: 
“Um grupo de mulheres engajadas 
em causas sociais e que fazem parte 
de entidades de diversas áreas já 
está se reunindo para discutir essa 
criação e uma série de outras ações 
nesse sentido”, acrescenta Cleucir.

Blitz Educativa
Como parte da campanha de combate 
à violência e incentivo à denúncia lan-
çada pela Polícia Civil de Cascavel, uma 
blitz educativa com entrega de folders 
será realizada no Estádio Olímpico 
Regional nesta quarta-feira, antes do 
jogo entre Cascavel CR e Coritiba, pelo 
Paranaense de Futebol.
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Acesso ao crédito vinculado empresa sem consulta a SPC e SERASA.

Até 40 dias para pagamento à vista.

Parcelamento conforme condições impostas pelo estabelecimento
credenciado.

Aplicativo Mobile para consultas de saldo, transações e rede credenciada
com valor da consulta.

Utilização em farmácias, clínicas, hospitais, laboratórios, odontologia e
saúde em geral.

Acesso à rede privada de saúde altamente qualificada, com valores de
consulta menores do que os praticadas em atendimento particular.

OS MELHORES
BENEFÍCIOS PARA 
VOCÊ E SUA
EMPRESA

www.institutoiguacu.org.br

(45) 3224-4390

Agora cuidar da saúde ficou mais fácil. Com o cartão saúde você 
tem acesso a milhares de credenciados para atendimento médico, 

exames e farmácias.

PEÇA JÁ O SEU.
SAÚDE É O SEU MAIOR BENEFÍCIO.

x
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 Encerrada a 2ª rodada da Taça
Dirceu Krüger, as equipes já come-
çam a pensar no próximo compro-
misso pelo Paranaense de Futebol
e também nas contas para fechar a
participação com objetivo cumprido.
Nesta semana, haverá a 3ª e a 4ª
rodadas. Depois, restará apenas
uma para o fim do campeonato.

Por enquanto, a briga pela vaga
restante na Série D do Brasileiro
2020, lembrando que uma já perten-
ce ao Toledo, campeão da 1ª Taça,
tem o FC Cascavel à frente, com 11
pontos. A Serpente Aurinegra tem
como principal concorrente no mo-

FC Cascavel segue
na zona da Série D

mento o Cianorte, com 10 pontos –
o PR-19 poderá distribuir três vagas
na Série D caso não seja realizada a
Taça FPF no segundo semestre.

A tabela de jogos é favorável ao
time amarelo do Oeste, que quin-
ta-feira jogará em casa contra o Rio
Branco, enquanto o Leão do Vale
visitará o Paraná Clube, no mesmo
dia. No domingo, Cianorte e FC Cas-
cavel farão duelo direto no Albino
Turbay. Já na última rodada, no dia
24 (domingo), o time cascavelense
fará dérbi com o Cascavel CR e a
equipe cianortense desafiará o Rio
Branco em Paranaguá.

PARANAENSE - TAÇA DIRCEU KRÜGER
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 6 2 2 0 0 12 2 10
2º Operário 4 2 1 1 0 3 2 1
3º Londrina 4 2 1 1 0 2 1 1
4º Foz do Iguaçu 3 2 1 0 1 1 1 0
5º Maringá 0 2 0 0 2 0 5 -5
6º Toledo 0 2 0 0 2 3 10 -7

GRUPO B
1º Coritiba 6 2 2 0 0 6 0 6
2º Paraná 3 2 1 0 1 2 2 0
3º Cascavel CR 3 2 1 0 1 1 1 0
4º Rio Branco 3 2 1 0 1 1 1 0
5º Cianorte 3 2 1 0 1 1 4 -3
6º FC Cascavel 0 2 0 0 2 1 4 -3

Toledo 1x2 Operário
Coritiba 2x0 FC Cascavel
Cianorte 1x0 Cascavel CR
Londrina 1x0 Foz do Iguaçu
Maringá 0x4 Athletico

Rio Branco 1x0 Paraná

AMANHÃ
20h Maringá x Londrina
20h Foz do Iguaçu x Toledo
20h Cascavel CR x Coritiba
21h30 Athletico x Operário

QUINTA-FEIRA
20h Paraná x Cianorte
20h FC Cascavel x Rio Branco

2ª RODADA

3ª RODADA

CLASSIFICAÇÃO GERAL
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Coritiba 16 8 4 4 0 15 4 11
2º Athletico 14 8 4 2 2 17 6 11
3º Operário 13 8 3 4 1 9 6 6
4º Paraná 12 8 3 3 2 9 5 4
5º Londrina 12 8 3 3 2 9 7 2
6º FC Cascavel 11 8 3 2 3 8 7 1
7º Cianorte 10 8 2 4 2 2 5 -3
8º Toledo 10 8 2 4 2 9 13 -4
9º Cascavel CR 9 8 3 0 5 6 10 -4
10º Maringá 9 8 2 3 3 6 10 -4
11º Rio Branco 8 8 2 2 4 7 11 -4
12º Foz do Iguaçu 4 8 1 1 6 1 14 -13

GAÚCHO
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Grêmio 26 10 8 2 0 27 1 26
2º Caxias 19 10 6 1 3 16 8 8
3º Internacional 19 10 6 1 3 11 8 3
4º São Luiz 17 10 5 2 3 13 11 2
5º São José 15 10 5 0 5 12 13 -1
6º N. Hamburgo 15 10 4 3 3 11 13 -2
7º Pelotas 12 10 3 3 4 8 8 0
8º Aimoré 12 10 3 3 4 10 14 -4
9º Juventude 11 10 3 2 5 9 15 -6
10º B. de Pelotas 10 10 2 4 4 10 16 -6
11º Avenida 6 10 1 3 6 6 19 -13
12º Veranópolis 4 10 0 4 6 5 12 -7

Grêmio 1x0 Internacional
N. Hamburgo 1x1 Juventude
B. de Pelotas 2x1 Pelotas

Caxias 3x0 Aimoré
São Luiz 1x0 Veranópolis
Avenida 1x3 São José

AMANHÃ
21h30 Internacional x N. Hamburgo
21h30 Pelotas x Grêmio
21h30 Juventude x Avenida
21h30 Veranópolis x B. de Pelotas
21h30 São José x Caxias
21h30 Aimoré x São Luiz

10ª RODADA

11ª RODADA

  GABRIELA SÁVIO/CCR

Derrotado em Cianorte, o Cascavel CR perdeu a chance de se aproximar da vaga
na Série D do Brasileiro 2020 e de quebra viu o fantasma do rebaixamento mais
perto no Estadual. A Serpente Tricolor está agora a um ponto da zona de
rebaixamento e com uma tabela complicada pela frente, nos três jogos restantes:
Coritiba, Paraná Clube e FC Cascavel. O primeiro desafio será amanhã, no Estádio
Olímpico diante do embalado Coxa, às 20h. Os ingressos custam R$ 50 para
as cadeiras cobertas e R$ 30 para as arquibancadas descobertas, com meias-
entradas a R$ 25 e R$ 15, respectivamente.
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Cascavel, 19 DE MARÇO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Marcelo Fabricio Fernandes Cano e Vania Pereira Porto
2- Fernando Silva de Oliveira e Daiane Ribeiro da Luz
3- Euclides Kielek da Luz e Elaine Patricia Tavares
4- Ednei de Oliveira Baleiro e Wisleine da Silva da Silva
5- Adercy Jose da Silva Junior e Jhenifer Carolaine Rigotti Ferreira
6- Flávio Aparecido Rodrigues e Silvana Aparecida da Silva
7- Valmir Sousa dos Santos e Bárbara Ferreira dos Santos
8- Patrick Fernando Sost e Jaqueline Moreira de Souza
9- José Ribeiro da Silva Junior e Aline Luiza da Silva
10- André Fernando Liberali e Tatiane Kremer Rabuske
11- Claudecir Antunes Marcelino e Marcia Juliane Batista Francisco
12- Tiago Oliveira Pinto e Maria Inês Lourenço
13- Cezar Aparecido Golom e Patricia da Silva Lima
14- Cleberson Antonio Testa e Karine Lucia de Lara

 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.

PAULISTA
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Red Bull 24 11 7 3 1 17 9 8
2º Santos 23 11 7 2 2 19 9 10
3º Ponte Preta 19 11 5 4 2 13 6 7
4º São Caetano 7 11 1 4 6 11 20 -9

GRUPO B
1º Palmeiras 22 11 6 4 1 12 5 7
2º Novorizontino 19 11 5 4 2 9 8 1
3º Guarani 14 11 4 2 5 12 16 -4
4º São Bento 4 11 0 4 7 7 18 -11

GRUPO C
1º Corinthians 18 11 5 3 3 9 8 1
2º Ferroviária 17 11 4 5 2 11 8 3
3º Bragantino 10 11 2 4 5 11 20 -9
4º Mirassol 10 11 2 4 5 8 17 -9

GRUPO D
1º Ituano 17 11 5 2 4 19 11 8
2º São Paulo 14 11 4 2 5 12 9 3
3º Oeste 12 11 3 3 5 12 13 -1
4º Botafogo 8 11 2 2 7 10 15 -5

Bragantino 0x3 Ituano
Red Bull 3x2 São Bento
Santos 0x1 Novorizontino

Ferroviária 2x0 São Caetano
São Paulo 0x1 Palmeiras

Ponte Preta 3x0 Guarani
Corinthians 1x0 Oeste

Mirassol 1x1 Botafogo

AMANHÃ
21h30 Ituano x Corinthians
21h30 Palmeiras x Ponte Preta
21h30 São Caetano x São Paulo
21h30 Botafogo x Santos
21h30 Oeste x Mirassol
21h30 Guarani x Red Bull
21h30 Novorizontino x Ferroviária
21h30 São Bento x Bragantino

11ª RODADA

12ª RODADA

CARIOCA
GRUPO B

Time PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense 11 5 3 2 0 9 3 6
2º V. Redonda 7 4 2 1 1 2 1 1
3º Vasco 5 4 1 2 1 4 4 0
4º Madureira 4 4 1 1 2 4 4 0
5º Americano 1 4 0 1 3 3 10 -7
6º Portuguesa 1 4 0 1 3 2 9 -7

GRUPO C
1º Cabofriense 9 4 3 0 1 9 3 6
2º Bangu 9 4 3 0 1 5 2 3
3º Flamengo 8 4 2 2 0 8 3 5
4º Botafogo 5 4 1 2 1 4 4 0
5º Boavista 5 5 1 2 2 3 7 -4
6º Resende 2 4 0 2 2 2 5 -3

Bangu 3x0 Portuguesa
Resende 0x2 Madureira

Flamengo 0x0 Volta Redonda
Cabofriense 2x0 Vasco

Boavista 1x0 Americano
Fluminense 1x1 Botafogo

QUINTA-FEIRA
20h Boavista 0x3 Fluminense

HOJE
20h30 Madureira x Flamengo

AMANHÃ
16h30 Bangu x Americano
21h30 Resende x Vasco

QUINTA-FEIRA
19h30 Cabofriense x Volta Redonda
21h30 Botafogo x Portuguesa

4ª RODADA

5ª RODADA

As equipes de Cascavel terminaram o Circuito Paranaense de Handebol de
Areia como vice-campeãs estaduais. A competição foi encerrada domingo em
Paranaguá. No feminino, a cobra Handbeach/Lado Oposto chegou à última
etapa na liderança da competição, mas não conseguiu mantê-la na cidade que é
o polo da modalidade no Estado. Já no masculino, o ACH/Cascavel terminou
o Circuito na mesma posição em que esteve durante toda a competição.

LHPR
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CARIOCA
20h30 Madureira x Flamengo

SUL-AMERICANA
19h15 U. Española x Mushuc Runa
21h30 D. Municipal x Colón
21h30 Nacional Potosí x Zulia

JOGAM HOJE

Brasil em Portugal
 De olho no amistoso contra

a seleção do Panamá, no sába-
do, às 14h (de Brasília), no Es-
tádio do Dragão, na cidade do
Por to (POR), a seleção brasilei-
ra de futebol já poderá treinar
completa nesta terça-feira, dia
em que se apresentam o meia-
atacante Ever ton e o lateral-di-
reito Fagner, convocado ontem
para o lugar de Daniel Alves.

Ontem, com praticamente todos
os convocados por Tite à disposi-
ção da comissão técnica, a seleção
brasileira treinou pela primeira vez,
no Estádio do Bessa. Entretanto,
apesar de contar com 21 jogadores

reunidos, nem todos os atletas
estiveram na atividade.

A comissão técnica levou em
conta o desgaste dos atletas para
definir quem fez trabalho regenera-
tivo e quem vai calçou as chuteiras
e ir para o gramado.

Assim, Tite comandou um tra-
balho em campo reduzido com par-
te dos seus convocados e viu ou-
tros apenas trabalharem fisica-
mente, na musculação. Por conta
disso, a seleção “emprestou” al-
guns jovens com idade das cate-
gorias de base: o zagueiro Glauber,
do Botafogo, o meia Lucas Santos,
do Vasco, e outros quatro do Por-

to. Eles estiveram em campo ao
lado de nomes como Miranda, Phi-
lippe Coutinho e Alisson.

Há a possibilidade de Tite só
contar com todos os convocados
em 100% de suas condições fí-
sicas apenas amanhã. Vale lem-
brar que depois do jogo de sá-
bado, contra o Panamá, o Brasil
enfrentará a República Tcheca
em Praga, no dia 26.
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