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 Depois de quatro meses de um surto que levou milhares de pessoas a buscar
atendimento médico, ontem o prefeito Leonaldo Paranhos anunciou um mutirão
que vai limpar a cidade. A ideia é montar uma força-tarefa para percorrer rios,

fontes e riachos que fornecem água para a população.

 SURTO DE DIARREIA

Força-tarefa vai
“limpar” a cidade
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Faixa para motos?
As faixas exclusivas para ônibus entram agora em mais

uma polêmica. Um vereador quer que as motos possam
usar as vias para “livrar” os veículos das demais pistas.
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Opinião
“A guerra não está
vencida. O trânsito

ainda mata
muita gente”.
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Mauro Felippe é poeta

Poesia: a alma dos poetas

DIVULGAÇÃO

 A poesia é uma das sete artes tradicionais pela qual a linguagem
humana é utilizada com fins estéticos ou críticos. É um texto em que o autor
expressa diretamente sentimentos e visões pessoais e do mundo. A voz
que se manifesta na poesia, ou seja, o sujeito poético e fictício, criado pelo
escritor, é chamado de eu-lírico, onde as reflexões, sentimentos, sensa-
ções e emoções de um sujeito é discursado em primeira pessoa (Eu).

A poesia está entre as mais antigas formas de arte literária, havendo
registro de textos poéticos em hieróglifos no Egito, 25 séculos antes de
Cristo. Na poesia moderna, uma das mais importantes ferramentas é a
metáfora. Combina palavras, significados e qualidades estéticas. Na po-
esia, prevalece a estética da língua sobre o conteúdo, de forma que o
autor utiliza de diferentes dispositivos fonéticos, sintáticos e semânticos.

Como a poesia é a alma dos poetas, nada mais justo do que ter uma
data especial só para ela. O Dia Mundial da Poesia é comemorado em
21 de março. A data foi criada na 30ª Conferência Geral da Unesco, em
16 de novembro de 1999, com o propósito de promover a leitura, a
escrita, a publicação e o ensino da poesia.

Engana-se quem acredita que a poesia é usada apenas para
expressar sentimentos e emoções. Quando aliada ao estudo, a
redação poética auxilia na construção do processo criativo e crítico
de alunos e alunas, levando-os a refletir e a questionar valores e
questões da vida e da sociedade, contribuindo para a criação de
uma geração mais atuante e menos alienada.

Esta data comemora a diversidade do diálogo, a livre criação
de ideias por meio das palavras, da inovação, visando à importân-
cia da reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento
cultural e das habilidades criativas de cada pessoa. Isso porque a
poesia contribui para a diversidade, como dito, inferindo na nossa
percepção e compreensão do mundo.

Mais do que isso, a poesia contribui para a reflexão em diversos
campos da vida humana, além de incutir valores dignos ao ser humano
como a justiça, o amor, a verdade, a beleza, a solidariedade e a liberda-
de. Poesia é sinônimo de pensar, meditar. É um eterno convite a desco-
brir e entender um significado maior no existir.

Autor do projeto da Lei Seca que
tramitou no Congresso Nacional,

deputado Hugo Leal (PSD)
assistiu à missa na Igreja da

Candelária em comemoração aos
dez anos da Operação Lei Seca

no estado do Rio de Janeiro.
Para ele, apesar de a lei ter

provocado uma mudança de
comportamento na sociedade,

não se pode dizer que a guerra
contra esse tipo de acidente de

trânsito está vencida.

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

CRESCENTE
12/04 - 16h06



POLÍTICA 03CASCAVEL, 20 DE MARÇO DE 2019

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Imprudência

Nada de gaveta
O vereador Celso Dal Molin
(PR) se antecipou e alertou
que não aceitará que a
Política Municipal de
Recursos Hídricos -
aprovada ontem - fique na
gaveta. Tal atitude é comum
em meio a tantas leis
implantadas. Foram
estabelecidos regras e
prazos de adequações e
agora multas para as
irregularidades constatadas.
A proposta é garantir a
segurança da água em
Cascavel. Há pelo menos uns
dez anos Cascavel tenta ser
a Cidade das Águas.

Negligência?
Por muito tempo a estação
de esgoto perto do Lago
Municipal chegou a ser
anunciada como inoperante,
mas os vereadores já tiveram
respostas de que o local
continua, sim, recebendo
detritos de esgoto. A

Os erros da Brasil
O vereador Jorge Bocasanta (Pros) aponta mais um erro
visível com a circulação dos ônibus na Avenida Brasil. Os
projetistas deveriam ter previsto um recuo maior para a

entrada dos coletivos nas estações de embarque e
desembarque e assim não trancariam a passagem dos demais
ônibus, que ficam parados à espera de espaço para passarem.
Pense bem: um ônibus que segue de um ponto a outro sem
paradas com a “missão” de ser ágil precisa ficar parado atrás
do outro que faz sucessivas paradas. Mais um remendo para a
lista da próxima reforma da obra milionária da Avenida Brasil?

 Hoje, às 9h, na Câmara, o vereador Fernando Hallberg
fará um encontro para debater a tarifa de energia elétrica.

 A Copel está sendo colocada contra a parede por
vereadores de todo o Estado devido aos recentes reajustes.

Custou uma vida a falta de sinalização na obra da Rua
Ipanema, na zona norte de Cascavel. Imprudência
apontada ontem pelo vereador Carlinhos Oliveira (PSC)
durante discurso na tribuna. Além disso, a comunidade
reivindica há mais de um ano um semáforo na Rua
Altemar Dutra com Rua das Pombas e até agora nada.
Esta semana, os moradores avisaram que vão fechar a rua
se nada for feito. Carlinhos também alertou sobre a má
qualidade da obra das calçadas, que causou alagamento
de residências. “Cadê a empresa?”, questiona o vereador.

preocupação de vazamento
do resíduo no manancial de
abastecimento público já foi
superada há muito tempo,
pois, segundo os próprios
parlamentares, a situação
deixou de ser hipótese para
ser uma frequente realidade.
Olavo Santos (PHS) pediu
que a Comissão de Meio
Ambiente tome providências.

Esgoto
Parece que tem se tornado
difícil para os parlamentares
cascavelenses saberem da
real situação do esgoto na
cidade. Dal Molin tem
levantado a bandeira e
requisitado informações à
Sanepar, mas os dados
chegam incompletos e a
conta-gotas, reclama. O
parlamentar espera, por
exemplo, dados sobre a
estação de esgoto - que já
deveria estar desativada no
Lago - e sobre qual a
abrangência real de
esgoto na cidade.

Bocasanta quer pôr
motos nas faixas

Escola do Legislativo
A Escola do Legislativo realiza nesta quarta-feira (20) a
primeira atividade oficial no Colégio Estadual Eleodoro Ébano
Pereira, às 8h30. O tema da aula ministrada será “O Poder
Legislativo, a escola e a cidadania” e quem vai falar sobre o
tema são o presidente da Câmara, Alécio Espínola, o
procurador jurídico Rafael Salvatti, o diretor legislativo Mario
Galavoti e a coordenadora da Escola do Legislativo, Adriana
Salles. A ação atende às diretrizes da nova presidência da
Câmara, que pretende promover uma aproximação entre o
Legislativo e a sociedade civil organizada.

Usadas exclusivamente
pelos ônibus, as faixas que ti-
veram o reforço da pavimenta-
ção na Avenida Brasil desper-
tam outras ideias. Ontem o ve-
reador Jorge Bocasanta (Pros)
cobrou da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e
Trânsito) que estude a liberação
do tráfego de motocicletas nas
pistas da esquerda.

O parlamentar considera
dois benefícios: primeiro a
maior agilidade no fluxo de
veículos e, segundo, seguran-
ça maior no trânsito: “Assim,
as motocicletas deixam as
demais pistas, usando ape-
nas a pista dos ônibus. Isso
reduz o risco de acidentes
entre carros e motos, comuns
no nosso trânsito. Acabaria
ainda a constante mudança
de faixas dos motociclistas e
aumenta a segurança”.

Em grandes cidades bra-
sileiras, como em Brasília, o
tráfego nas pistas exclusivas
do transporte público é libe-
rado aos fins de semana e
feriados. Em Cuiabá existe
uma legislação municipal que
permite o uso da faixa por
ambulâncias, táxis e motoci-
cletas. Em Londrina, norte do
Estado, o vereador Jairo Ta-
mura (PR) também chegou a
propor por meio de projeto a
liberação da pista exclusiva

para as motocicletas, mas a
proposta acabou rejeitada.

Em Cascavel, Bocasan-
ta acredita que a ideia é viá-
vel e que “não afeta a circu-
lação dos ônibus”. Para ele,
o ideal seria fazer uma expe-
riência de 30 dias, “assim
seria constatada a redução
pela metade dos acidentes
na Avenida Brasil”.

A hipótese não foi nem
cogitada pela Cettrans, que
também não recebeu qual-
quer pedido relacionado a
esse uso da faixa.

A coordenadora de Edu-
cação de Trânsito, Luciane de
Moura, defende a permanên-
cia do trânsito como está
para que os motoristas se
habituem ao novo sistema.
Ela argumenta que o Código
de Trânsito limita o uso da
faixa aos ônibus, mas possi-
bilita que cada cidade defina
o que é melhor e existe liber-
dade para liberar o fluxo.
“Tentamos liberar dois aces-
sos para o retorno da conver-
são à esquerda e não deu
certo. O ideal é incentivar o
uso de ônibus, pois ele ocu-
pa menos espaço e transpor-
ta mais pessoas. No entan-
to, no trânsito temos espaço
para todos os veículos”.
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Depois de quatro meses que-
brando a cabeça para tentar iden-
tificar a causa do surto de diarreia 
que já fez milhares de vítimas em 
Cascavel, uma força-tarefa será 
criada para fazer uma espécie de 
mutirão de limpeza nos rios, nas 
fontes e nos riachos que forne-
cem água para a população.

A ação será desenvolvida en-
tre Sanepar, Ministério da Saúde, 
Secretaria de Saúde, Secretaria 
da Agricultura, Secretária do Meio 
Ambiente Municipal, IAP e Itaipu. 

A decisão foi anunciada ontem 
à tarde, após reunião a portas fe-
chadas entre o prefeito Leonaldo 
Paranhos e o presidente da Sane-
par, Cláudio Stábile.

Embora todos os caminhos 
apontem para a água consumida 

Surto de Diarreia: ação
visa “limpar” a cidade

como a fonte disseminadora do pro-
tozoário responsável pelo surto, a 
Sanepar insiste que está tudo bem: 
a água da Sanepar atende os pro-
tocolos do Ministério da Saúde, é 
totalmente potável ao consumo hu-
mano, repetiu Stábile ontem. 

Contudo, ele admitiu que lau-
dos identificaram alguns tipos de 
possíveis meios de contaminação, 
mas voltou a repetir que “eles não 
são conclusivos”. Quando serão? 
Não informou: “Não posso anteci-
par ou quais são até que tenha-

mos o laudo definitivo”.
Um laboratório contratado pela 

Sanepar fez a coleta de água nos 
rios e irá fazer uma segunda análi-
se, na qual se espera a identifica-
ção do protozoário e sua origem. 

No dia 1º de março técnicos 
do Ministério da Saúde chegaram 
a Cascavel e iniciaram coleta de 
água de diversas fontes, de tor-
neira a rios, mas ainda não há 
informação sobre o resultado 
dessas análises feitas em um la-
boratório de São Paulo. 

Dengue
O mutirão vai focar ainda outro perigo: a dengue. “Estou estudando um 

decreto para fazer e autorizar as limpezas de terrenos particulares. Vamos mexer 
na legislação daqueles que provocam a poluição, ou no foco de dengue, ou na 
contaminação de uma nascente, não podemos mais brincar com esse tema”, 

disse o prefeito Leonaldo Paranhos.



05HOJE NEWSCASCAVEL, 20 DE MARÇO DE 2019



n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

06  LOCAL HOJE NEWS, 20 DE MARÇO DE 2019

As direções de escolas municipais 
de Cascavel receberam da Secreta-
ria de Educação um alerta para que a 
segurança interna seja reforçada por 
meio de medidas imediatas. As ati-
tudes descritas em ofício foram esta-
belecidas após o massacre na Escola 
Estadual Professor Raul Brasil, em Su-
zano, interior de São Paulo, que termi-
nou com dez mortes.

As orientações gerais estabelecem 
medidas para aprimorar a segurança 
de alunos, professores e demais servi-
dores. São medidas que a Secretaria de 
Educação informa ter reforçado: “Já são 
adotadas pelas escolas e pelos Cmeis 
[Centros Municipais de Educação In-
fantil], como a atualização do cadastro 
do aluno, mantendo atuais os contatos 

Cinco anos para executar
obra do Pronto-Socorro
 O uso da nova estrutura do Pron-

to-Socorro do Hospital Universitário 
de Cascavel vai demorar mais ainda 
que o previsto. Devido a sucessivos 
atrasos nos pagamentos à emprei-
teira, a obra teve o ritmo de serviço 
bastante reduzido e agora um novo 
aditivo de prazo foi autorizado pelo 
governo estadual.

Com a nova ordem, a Constru-
tora Brock tem até setembro para 
entregar a ampliação. A dilatação 
de prazos foi de seis meses. 

Da assinatura da ordem de exe-
cução de serviços até setembro des-
te ano terão passados cinco anos. A 
reforma da estrutura foi contratada 
pela Licitação 001 de 2015, pela 
Unioeste (Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná), com início das 
obras em novembro de 2017.

Ao todo, o Pronto-Socorro terá 
27 leitos, em 1,4 mil metros qua-
drados. A obra está estimada em 
R$ 2,5 milhões. Até agora, 95% 
dos serviços foram executados. 

Devido às obras, servidores 
precisam se virar como podem 
para não interromper o atendimen-
to, visto que não havia espaço su-
ficiente para acolher os pacientes.

O setor possuirá consultórios 
de pediatria, cirurgia, clínico-ge-
ral, or topedia e ginecologia, sa-

CINCO anos depois, PS deve 
ser entregue até setembro

las de observação masculina, fe-
minina e pediátrica, atendimento 
emergencial, salas de isolamen-
to adulto, pediátrico e infantil e 
uma sala de procedimentos.  

 Educação alerta para reforço na segurança
dos pais ou dos responsáveis legais, bem 
como a lista de pessoas da família que 
estão autorizadas a retirar o aluno do es-
tabelecimento de ensino”, informou, em 
nota, a Secretaria de Educação.

Outra precaução é que os portões 
externos sejam mantidos fechados 
fora dos horários de entrada e saída 
dos alunos e que, nesses momentos 
de fluxo, na medida do possível, um 
servidor possa acompanhar o mo-
vimento de pessoas. O ofício ainda 
orienta que os servidores se organi-
zem para acompanhar o recreio dos 
alunos e verifiquem nas dependências 
da escola situações fora do comum ou 
presença de estranhos.

O vereador Roberto Parra (MDB) 
questiona o Município a respeito das 

medidas adotadas e apoia o reforço da 
segurança afim de evitar que o caso 
possa atingir escolas de Cascavel. 

Entre as orientações, o vereador 
argumenta a necessidade de que os 
alunos só sejam liberados com a ajuda 
de funcionários e os portões fiquem 
fechados. “Não existem guardas patri-
moniais suficientes para as escolas e 
ficamos sabendo que em algumas es-
colas crianças estão saindo sem que os 
profissionais fiquem sabendo. Se isso 
estiver ocorrendo, medidas drásticas 
devem ser tomadas. Embora esteja-
mos no limite prudencial [dos gastos 
com a folha de pagamento], não pode-
mos usar essa situação como descul-
pa em relação à segurança das nossas 
crianças”, diz o vereador.   
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 A Câmara Técnica de Ação So-
cial da Acic está mobilizada para um 
trabalho especial que será desenvol-
vido nesta sexta-feira, 22 de março. 
Das 8h às 17h, empresários e in-
tegrantes dos 50 núcleos setoriais 
da associação comercial poderão 
entregar cestas com alimentos não 
perecíveis e materiais de limpeza na 
sede da entidade, na Rua Pernam-
buco, 1.800, em frente à Câmara de 
Vereadores de Cascavel.

Todo o material arrecadado 
será entregue a famílias que tra-

 Os feirantes que integram a 
Associação dos Pequenos Produ-
tores Rurais e Urbanos de Casca-
vel e realizam a feirinha nas terças 
e nas quintas-feiras à tarde e nas 
manhãs de domingo na Praça Wil-
son Joffre estão preocupados com 
os efeitos da mudança do trans-
porte coletivo, que passou da Rua 
Rio Grande do Sul para a Avenida 
Brasil, além de uma anunciada re-
forma em toda a praça.

Segundo eles, desde que foram 
desativados e esvaziados os pon-
tos de embarque e desembarque 
da praça, houve impacto direto e 
significativo na redução de público: 
“Já estamos enfrentando perdas na 
casa de 30% no faturamento da fei-
ra”, adverte o produtor Roque João 
Garlet, que preside a entidade.

“Estamos preocupados por-
que temos dúvidas do que vai 
acontecer de fato. Sabemos que 
a prefeitura quer fazer uma obra 
grande, transformar a praça em 
cartão-postal. Mas até lá, como 
ficamos? O que faremos para so-

Mudança do transporte 
tira 30% da renda da feira

breviver?”, indaga. 
Garlet participou nesta sema-

na de encontro com vereadores e 
secretários para apresentar essas 
preocupações. “Tememos o futuro 
com as mudanças feitas a cada 
governo. Os feirantes precisam es-
tar preparados para isso e nossas 
autoridades precisam compreender 
que a maioria de nossas famílias 
depende exclusivamente de nossas 
feiras para garantir a sobrevivência. 
Qualquer mudança sempre afeta a 
vida dessas 86 famílias”, alertou.

A feirinha se mudou para a pra-
ça há três anos devido ao fecha-

MUDANÇA dos pontos de ônibus reduziu em 
30% faturamento dos feirantes

SECOM

Próximo desafio
Na reunião estiveram presentes os secretários Nei Haveroth (Agricultura) e 

João Alberto Soares de Andrade (Desenvolvimento Econômico). Eles explicaram 
que, por conta das obras pretendidas na praça, cujo projeto ainda está em ajuste 
de detalhes técnicos, prefeitura e feirantes terão que encarar o desafio de resol-
ver como será essa transição com a possível mudança temporária de local para a 

realização das feiras enquanto durarem as obras da Wilson Joffre. 
Cogitou-se, inclusive, a possibilidade de mudança temporária para a Feira do 

Teatro, que ocorre aos domingos de manhã, mas nem mesmo isso está defini-
do: “Estamos ainda abertos, discutindo possibilidades de melhor solução para 

todos”, disse Haveroth.

Câmara de Ação Social arrecada alimentos à Cootacar 
balham nos barracões de reci-
clagem da Cootacar, que foram 
destruídos por um incêndio no dia 
1º de março. “É o mínimo que po-
demos fazer em reconhecimento 
à atuação dessas famílias, que 
sempre desempenharam um tra-
balho ambiental tão importante à 
nossa comunidade”, diz o coorde-
nador da Câmara Técnica de Ação 
Social da Acic, Renan Tonin.

VOLUNTÁRIOS
Além de empresários e nucleados 

do Programa Empreender, a ação so-

cial desta sexta-feira poderá contar 
com a participação de todas as pes-
soas que queiram ajudar as famílias. 

A Cootacar é uma associação de 
catadores de materiais recicláveis 
em atuação há anos em Cascavel. 
Agora, o desafio da entidade é re-
construir ou conseguir um novo local 
para retomar o trabalho de triagem 
e de armazenamento dos materiais 
reaproveitáveis que ela comercializa. 

Outras informações sobre a ação 
desta sexta podem ser conseguidas 
pelo telefone (45) 3321-1456.

 

mento dos estacionamentos na 
Avenida Brasil para a obra do novo 
sistema de transporte coletivo.  
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 A Apae de Cascavel recebeu 
nesta semana uma visita inter-
nacional: Nicole Haragutchi, de 8 
anos, natural de Hamilton, na Ca-
rolina do Norte (EUA), eleita Miss 
Saint Augustine e agora candida-
ta ao Miss Flórida Teen Princess, 
concurso que será disputado nos 
próximos meses.

Em breve visita ao Brasil, o qual 
esteve pela primeira vez, Nicole 
escolheu a Apae de Cascavel para 
conhecer e interagir com alunos. 

Recepcionada pela equipe pe-
dagógica da Apae, Nicole estava 

Candidata a Miss visita a Apae 
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acompanhada dos pais, Ricardo e 
Jackelyn Haragutchi, e pelo casal de 
amigos brasileiros Dorival e Meire 
Vicente. Eles agradeceram a hospi-
talidade, destacando o trabalho de 
longo alcance social, referência em 
respeito e amor à pessoa com defi-
ciência intelectual e múltipla. 

Com a timidez típica da idade, 
Nicole mostrou que sua beleza 
verdadeira carrega no coração.

A pequena também esteve no 
Pequeno Cotolengo, em Curitiba, e 
na AACD, em São Paulo. E já está 
de viagem de volta para casa. 

Espaço APAExonado



Há 3 tipos de pessoas no mundo: As que são boas em 
matemática      e as que não são.
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Parabéns!
Valmir Ferreira Ma-

chado, Pastor Gelson 
Luhm, Samuel Rodri-

gues Miranda, Michelle 
Steffens, Arnaldo 

Gomes e Juliane Raizer.

Palestras
Agende as próximas palestras da Gnosis Brasil em Cascavel: 

domingo (24), Os Mistérios da Vida e da Morte; e, domingo dia 
31, Meditação e os Chakras. As palestras são públicas e gratui-

tas, às 15h30. O Instituto Gnosis fica na Rua Salgado Filho, 
2.953, Centro de Cascavel.

   

Amor na Feira do Teatro
Maria Lúcia Periotto traz para a Feira de Teatro, 

neste domingo, sua nova obra, em que escreve so-
bre o amor. Por isso, o Projeto Livrai-Nos! prepa-
rou uma manhã de autógrafos com ela. Prestigie!

Quando me vir triste, 
não se acanhe e me 

pergunte logo: “Tá precisan-
do de quanto?”

Rock, baby
Sergio Britto, vocalista do Titãs + Nice Trip, 
promete o melhor da noite no Hooligans Pub 
Cascavel nesta sexta-feira (22). Ingressos:  

www.hooliganspub.com.br.

Porque sempre 
é dia de beleza... 
Georgia Paterno

Da seção férias 
incríveis... 
Linda Sacomori 
curte as belezas 
do nordeste 
brasileiro

A bela Isadora 
Lara Guerra, em 

ensaio produzido 
por Paulo Edison



 Malhação 
Gabriela e Rafael ficam desconcertados 

com o beijo. Dandara incentiva Pérola a se 
lembrar dos momentos que antecederam a 
explosão da bomba no Sapiência. Virgílio se 
revolta contra a exposição de Amanda no 
colégio e reclama com Solange. Hugo pensa 
no que deseja fazer para o futuro. Santiago 
fecha contrato com um time de futebol. Ga-
briela e Rafael pensam um no outro. Com a 
ajuda de Paulo, Márcio e Rosália, Kavaco 
prepara o banquete nordestino desejado por 
Amanda. Virgílio ameaça pedir a demissão 
de Solange. Rosália sente dor, e Wander-
ley alerta Maria Alice e Pérola. Vinícius diz 
a Marcelo que Talíssia não sabe sobre a 
preparação para ir para a Europa. 

Espelho da vida 
Letícia responde a mensagem de Alain. 

Mariane e Josi pedem desculpas a Gigi. Flor 
e Priscila conversam sobre as atitudes de 
Sheila e Isabel. Lenita visita Isabel na dele-
gacia e afirma à vilã que sente vergonha de 
ter sido sua amiga. Gustavo convence Dora a 
ajudá-lo a se vingar de Cris/Julia e Danilo, e 
Graça sofre pela filha. Madre Joana e Padre 
Luiz conseguem outro esconderijo para Cris/ 
Julia. Grace procura Ana, que se revolta contra 
Isabel. Eugênio descobre que Cris/Julia e Dani-
lo se casaram em segredo, e ameaça Piedade. 
Alain comenta com o elenco de seu filme que 
não tem certeza se Danilo é o assassino de 
Julia. Alain se surpreende ao ver uma foto de 
Letícia ao lado de Daniel.  

Verão 90
Duque contraria Mercedes com suas exi-

gências sobre Vanessa. Janaína se emocio-
na com o incentivo de Raimundo para que 
ela crie seu próprio negócio. João comemora 
com Janaína a decisão de abrirem um res-
taurante. Jerônimo é obrigado a ceder sua 
sala para o Duque. Moana se entristece ao 
perceber que João ficou abalado por ver 
Manu com Jerônimo. Vanessa aconselha 
Larissa a pensar melhor sobre o casamento 
com Quinzinho. Lidiane discute com Mainha, 
mãe de Patrick e Dandara que chega ao 
Rio para passar alguns dias. Eloína faz uma 
proposta inusitada para Herculano. Lidiane 
confessa a Jofre que não sabe como dizer 

a Patrick que não deseja se casar. Janaína 
avisa a João que escolheu o nome de seu 
restaurante. Herculano comemora ao ler no 
jornal que seu vídeo foi selecionado pela pro-
dutora Terremoto.Mercedes demonstra sua 
indignação com a exigência do Duque para 
todos assistirem à estreia de Vanessa.  

O sétimo guardião 
Luz se reconcilia com Júnior. Stella de-

cide voltar para casa. Guilherme decide se 
mudar para a casa de João Inácio. Mattoso 
garante a Marcos Paulo que escondeu suas 
fórmulas químicas. Olavo tem um acesso de 
fúria contra Valentina e Marcos Paulo. Lour-
des promete a Geandro que jamais se envol-
verá com Olavo. Valentina pede que Lourdes 
denuncie Olavo por assédio.

Teresa 
Mariano suplica que Joana diga onde 

está Aurora. Joana tem certeza que Mariano 
ainda ama Teresa e não acha justo que brin-
que com os sentimentos de Aurora. Arthur 
aceita ir viver em um apartamento. Joana diz 
a Teresa que Mariano estava desesperado 
atrás de Aurora, Teresa fica furiosa. Luisa 
diz a Fernando que confia cegamente nele 
e não dá ouvidos aos comentários maldosos 

sobre seu envolvimento com Teresa. Mariano 
encontra Aurora, diz que ama Aurora e que 
está disposto a esperar o tempo que for ne-
cessário para dizer que ela é o único amor de 
sua vida. Teresa, insinuante, se aproxima de 
Mariano e o desafia a negar que está atrás 
de Aurora apenas por despeito, pois o que 
existe entre eles sempre será muito mais for-
te. Mariano rejeita Teresa e afirma que ama 
Aurora. Teresa carona a Mariano, mas ele 
responde que não seria conveniente que os 
vissem juntos.

As aventuras de Poliana 
Mirela conta para Raquel sobre declara-

ção de Vini e confessa que não sabe o direito 
o que sente por ele. Luca tenta se descul-
par com Jeff. Durval diz a Luísa que sempre 
achou ela e Raquel muito parecidas. Sérgio 
vai buscar o tabuleiro na casa de Pendlen-
ton que se recusa a entregá-lo. Claúdia diz 
a Joana que tem certeza que será demitida. 
Nadine conta a Oger que os lucros da em-
presa subiram significativamente, após a 
cobrança dos acessórios do jogo Motoney. 
Mirela e Luca começam a radionovela (sobre 
um conto de fadas) e os ouvintes (Guilherme, 
Jeff e Raque) desconfiam de que a história 
contada seja parecida com a indecisão da 
menina sobre Luca e Vini. 
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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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Isabel se assusta ao provocar o espíri-
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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.
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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.
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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,
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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-
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desespera ao encontrar Aranha desacor-
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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
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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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Guardas prendem Jesus no templo 
Em “Jesus”, da Record, Tadeu, Zelote, Mateus, André, Natanael, Tiago Menor, Filipe e 

Tomé fogem, apressados e assustados. Jesus é levado, amarrado, por guardas do templo. 
Jonathan cospe em Jesus e eles riem. Eleazar dá uma rasteira no Messias. Maria fica saben-
do que o Filho foi preso. Ela O vê de longe, amarrado e machucado. Caifás, já reunido com o 

conselho, zomba do Filho de Deus e começa a bater Nele. Satanás aparece.
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BANCO 1

Clemência;
miseri-
córdia

Inseto
indicador
de águas
límpas

"It Will 
(?)", su-
cesso de 

Bruno Mars

Forma da
curva de
retorno

Principal
rio da
África 
do Sul 

Lina (?)
Bardi,

projetista
do Masp

Norman
Mailer,
escritor
dos EUA

"Errando
(?) que se
aprende"

(dito)

Indústria
(abrev.)

Escola
literária 
de Émile

Zola

Cesário
Verde,
poeta

português

Que
passou a

fazer parte
de (fem.)

Música
típica

argentina

Príncipe
(?), figura
de contos
de fada

Associado
a épocas
passadas

Sigla de
sites de
partidos
políticos

Andar
da porta-
ria, nos
edifícios

"Rotação",
em rpm
(Fís.)

Posição 
de cada
ator em

cena
"Lar" das 

Tartarugas
Ninjas
(HQ) 

Guia com informações
para quem pretende

fazer o vestibular
Diz-se do número 7

(?) de confessionário:
não pode ser revelado

Nelson Rubens,
apresentador de TV

Jacques
(?), psi-
canalista

Doença respiratória crônica que
acomete quem fumou

por longos anos
Exposta com minúcias

Carro, 
em inglês

Virilidade

(?) Silva,
sambista

Região eu-
ropeia que
abrange
Noruega,
Suécia e  

Dinamarca

Verso, em
francês
Vexame
(gíria)

Viseira 
de boné 

ou quepe

Reduz
a pó

A pessoa
que alcan-
çou idade

muito
avançada

19ª letra
grega

Deterio-
ração

Interjeição
mineira
Poder, 

em inglês

Saudação
 jovial

Cobalto
(símbolo)

Festa de
núpcias

Laço, em
inglês

Notre-(?),
catedral
gótica 

de Paris

EESM
INDULGENCIA

FECARRAIN
ISMAELBU

ESCANDINAVIA
VERSOBLL

MICOEIND
NATURALISMO

PALAUATC
UINCLUIDA
LONGEVACAN
MOIBOND
ODATADOOI

ENCANTADOD
ADGMARCA

TERREOESGOTO

3/can — car — tau. 4/bond — dame — rain — vers. 5/lacan. 6/orange. 11/naturalismo.
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Vai lutar para cumprir suas metas no trabalho, 
mesmo que sofra aborrecimento com assunto de 
Justiça ou ligado à viagem. Para ter sucesso diante 
de qualquer problema, por pior que pareça, não de-
sanime e batalhe muito para ultrapassar barreiras. 

Você tem um talento para se insinuar e seu 
charme vai abrir todas as portas! Se você fizer 
um esforço consistente para moderar sua impa-
ciência, você será um vencedor. O seu otimismo 
crescente está lhe dando mais energia.

Há muita coisa acontecendo ao seu redor, não 
se disperse. Seus desejos estão em conformi-
dade com a realidade e você é geralmente bem 
equilibrado. O que está faltando é praticar um 
pouco de esporte.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar 
tempo a um amigo que precisa do seu apoio. 
Você sente a necessidade de desacelerar um 
pouco para ouvir os seus instintos mais profun-
dos e ter um descanso sem se sentir culpado.

Hoje, você vai estar mais entusiasmado e decidi-
do do que nunca. Siga suas novas prioridades. O 
cansaço será sentido, você deveria fugir, mudar 
de ambiente, sair da rotina.

Você precisa ficar longe de sua rotina. Faça isso 
antes de se sentir completamente saturado. 
Uma sensação de bem-estar interior permite-lhe 
colocar muitas boas ideias em perspectiva e a 
atmosfera calma lhe dará força.

Sua vitalidade está fazendo com que você tenda 
a se afirmar de uma maneira aleatória. Pense 
antes de falar. Não se deixe ser subjugado pe-
las exigências dos outros. Você precisa de paz e 
tranquilidade, admita isso e não se sinta culpado.

Você está atraindo novas amizades. Esteja aber-
to a novas ideias. Você sente a necessidade de 
moderar suas ações e isso é bom. Ouça seus ins-
tintos mais profundos e recupere-se de vibrações 
negativas do passado.

Não confie no julgamento superficial que você 
ouve, verifique por si mesmo. Sua força moral e 
sua coragem vão compensar a sua falta de ener-
gia. Você tem problemas para dormir.

O calor das pessoas ao seu redor será muito grati-
ficante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje, 
tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar 
mais de si mesmo.

Você vai sentir mais autoconfiança, mais à vonta-
de em público e mais livre para falar o que pensa. 
A melhor maneira de recarregar hoje será encon-
trando o relaxamento mental. Dedique-se a um 
passatempo artístico.

Você vai ser o centro das atenções e não tem ne-
nhum problema em convencer as pessoas a traba-
lhar com você em seus projetos. Evite discussões 
acaloradas que gastam suas energias - você não 
vai se arrepender!
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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 

Homem é condenado por esfaquear ex-namorada
Carlos Neimar Cruz foi condenado a seis anos de prisão por tentativa de 

homicídio qualificado. O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2014, no 
Bairro Coqueiral, em Cascavel. Ele teria atingido a ex-namorada com duas 

facadas por não aceitar o fim do relacionamento. Na época, ela contou que ele 
a ameaçava havia pelo menos 30 dias antes do crime.  Na ocasião, o acusado 
chegou a dizer que não teria tentado matá-la e que teria caído sobre ela com 
a faca.  A qualificadora do crime, de acordo com o Ministério Público, seria o 

motivo fútil. O réu não compareceu ao júri e será intimado nos próximos dias. 
Ele deve cumprir a pena em regime semiaberto.

Gaeco apura denúncia
de tortura por PMs

 O Gaeco (Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime Orga-
nizado) apura denúncia de tortura 
e abuso de autoridade contra poli-
ciais militares que teriam aconte-
cido durante uma abordagem em 
outubro do ano passado.

A reportagem do HojeNews 
teve acesso com exclusividade às 
imagens que integram a denúncia. 
Elas mostram os PMs abordando 
um rapaz que estava dentro do 
carro dele estacionado na frente 
da casa de um amigo, além de 
um menor que estava dentro da 
casa. De acordo com a denúncia 
enviada ao Gaeco, a abordagem 
do menor e a entrada na casa não 
constam no relatório da PM.

O rapaz que estava no carro é 
colocado na viatura, onde diz que 
ficou mais de três horas circulan-
do pela cidade sob sol quente. Ele 
foi levado à UPS (Unidade Paraná 
Seguro) Sul, em vez de ter sido 
encaminhado à 15ª SDP. Contu-
do, afirma que os policiais não 
relataram qual a denúncia contra 
ele. Seu celular e seu carro fo-
ram apreendidos e consta que ele 
foi autuado por estar com a CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação) 
suspensa, motivo considerado in-
justificável, uma vez que a aborda-
gem foi feita quando o carro esta-

va estacionado. O rapaz então foi 
levado ao fórum e assinou termo 
circunstanciado.

O denunciante, que pediu para 
não ter o nome divulgado, acusa 
os policiais de abuso de autorida-
de porque não havia motivo para 
a abordagem nem para segurá-lo 
por tanto tempo. Ele ainda alega 
que teria levado uma cotovelada 
antes de ser colocado no cambu-
rão e que as imagens registraram.

Consta ainda que o jovem 
abordado e seus amigos esta-
riam sofrendo perseguição des-
ses policiais e que teriam sido 
abordados diversas vezes sem 
motivo específico e que já denun-
ciou à PM um dos policiais por 
conta dessas situações. 

POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular e 
veja o momento 
da abordagem

Em investigação
A Polícia Militar afirmou que a 
situação está sendo apurada 
internamente e que detalhes 
não podem ser divulgados. O 
policial em questão foi afastado 
da radiopatrulha e realiza outros 
serviços na corporação. 
Já o Gaeco afirmou que a 
averiguação dos fatos ainda está 
em andamento e que outras 
informações não podem ser 
repassadas nesta fase.  



Giro da
Violência
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 Operação Proteção Integral 
A ação fez parte da Operação Proteção Integral deflagrada de forma simultânea 

em oito cidades do Estado. Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos 
em Curitiba, Almirante Tamandaré, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Palmas, Pato 

Branco e Cambé. Cinco pessoas foram presas em flagrante, sendo uma em Cascavel, 
Almirante Tamandaré e Pato Branco e duas em Londrina. De acordo com a Polícia 

Civil, os presos não têm ligação, não se tratando de uma rede.  

Inteligência rastreia 
suspeito de pedofília 

Foi com o auxílio do Serviço de 
Inteligência da Polícia Civil do Pa-
raná que o Nucria (Núcleo de Pro-
teção à Criança e ao Adolescente) 
e as equipes da PC de Cascavel 
chegaram até um homem suspei-
to de pedofilia no Bairro Floresta, 
em Cascavel. 

Ele é técnico em informática, 
tem 30 anos e foi preso em fla-
grante na manhã de ontem. 

De acordo com a delegada do 
Nucria, Bárbara Strapasson, na 
casa dele foram encontrados ví-
deos com material pornográfico 
em que aparecem crianças. “Nós 

tínhamos um mandado de busca e 
apreensão em dois endereços re-
ferentes ao mesmo suspeito e em 
um deles foi encontrado o material. 
A princípio, foi verificado que ele 
apenas armazenava o conteúdo, o 
que também é crime e tem pena 
máxima de quatro anos de prisão”, 
explica a delegada. O material será 
enviado a Curitiba para análise. 

De acordo com a Polícia, não é 
possível identificar a origem das 
crianças que aparecem nas ima-
gens e o suspeito não está presen-
te nas cenas. Foi arbitrada fiança 
de R$ 10 mil para o suspeito.

Esfaqueado por esbarrão
Na manhã de ontem, no Centro de 
Cascavel, um homem foi esfaqueado 
ao esbarrar na mochila de um rapaz 
que passava pela rua. De acordo com 
testemunhas, a vítima falava ao celular 
e esbarrou no agressor, que sacou uma 
faca e atingiu a vítima no abdômen. 
Socorristas do Siate atenderam a vítima 
no local e a encaminharam ao hospital. 
O agressor foi detido pela Polícia Militar 
e permanece à disposição da Justiça. 

FÁBIO DONEGÁ

Sem novidades 
Nove dias depois do sequestro de três 
agropecuaristas não há informações so-
bre o cabeça do crime. A polícia continua 
investigando. As vítimas eram de Doura-
dina e foram atraídas para Cascavel para 
compra de gado, quando chegaram aqui, 
foram rendidas, tiveram o carro roubado, 
e foi feito pedido de resgate de R$ 150 
mil às famílias. O homem de 23 anos 
preso na quarta-feira e que confessou a 
participação no crime teve a prisão em 
flagrante convertida em prisão preventi-
va. A investigação está sob o comando 
do Grupo Tigre (Tático Integrado de 
Grupos de Repressões Especiais) de Curi-
tiba. Diligências estariam sendo feitas na 
região de Umuarama para tentar chegar 
ao intermediador da negociação entre as 
vítimas e os criminosos.

Preso com arma e droga
Depois de uma denuncia a Polícia pren-
deu um homem de 26 anos foi preso na 
tarde de ontem, no Bairro Neva em Cas-
cavel. Na casa do suspeito, que já tinha 
passagens por tráfico de drogas, foram 
encontrados um revólver calibre 38, seis 
cartuchos e uma grama de crack. O carro 
do suspeito também foi apreendido. 

POSICIONE o leitor de QRCode 
do seu celular e assista à entrevista 

coletiva sobre a operação

Outro caso
No dia 22 de novembro do ano passado, outro 

homem suspeito do mesmo crime foi preso em 
flagrante em Cascavel na Operação Luz da Infância 3, 

deflagrada em 19 estados brasileiros. De acordo com o 
Nucria, não há ligação entre o suspeito preso na época 
e o preso de ontem. Ainda de acordo com o Nucria, o 
suspeito preso em novembro foi indiciado pelo crime 
de pedofilia, mas não há informações se ele responde 

em liberdade ou se já houve condenação.  

O MATERIAL pornográfico com crianças foi apreendido na casa do suspeito
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 Vindo de derrota num jogo de seis
pontos contra o Cianorte, fora de
casa, o Cascavel Clube Recreativo
recebe o Coritiba nesta quarta-feira
com a ingrata missão de tentar frear
o líder da classificação geral do Pa-
ranaense de Futebol 2019. O jogo
está marcado para as 20h, no Está-
dio Olímpico Regional, válido pela 3ª
rodada da Taça Dirceu Krüger.

Com 3 pontos nesta 2ª Taça, o
time cascavelense ainda briga para
chegar à semifinal pelo Grupo B. Já
na classificação geral a Serpente
Tricolor soma 9 pontos, apenas um
distante da zona de rebaixamento
e somente a dois da vaga na Série
D do Brasileiro 2020.

Nesta noite, o Cascavel CR enfren-
ta um adversário embalado, vindo de
duas vitórias e perto de garantir uma
das vagas do grupo na semifinal. O
Coxa venceu o Cianorte por 4 a 0 na
1ª rodada e o FC Cascavel por 2 a 0
no último domingo.

Assim, os comandados de Allan
Aal, que vêm de derrota para o Cia-
norte, por 1 a 0, tentam vingar o
conterrâneo cascavelense no Está-
dio Olímpico, onde o time alviverde

Cascavel CR x Coxa
no Estádio Olímpico

levou a melhor contra o FC na se-
mifinal da 1ª Taça.

Para o compromisso de hoje, o za-
gueiro Correia volta de suspensão,
enquanto o meia-atacante Batatinha
cumpre suspensão e Elenilson ainda
é dúvida depois de ter sido desfalque
no fim de semana pela lesão sofrida
na vitória por 1 a 0 sobre o Rio Branco,
na última partida do Cascavel CR no
Olímpico, pela 1ª rodada desta 2ª Taça.

FC Cascavel
Mais de um mês depois de
ter atuado em casa pela
última vez, o FC Cascavel
voltará ao Estádio Olímpico
nesta quinta-feira, para
receber o Rio Branco pela 3ª
rodada da Taça Dirceu Krüger.
O duelo está marcado para
as 20h e quem comparecer
ao estádio com a camisa da
Serpente Aurinegra poderá
pagar promocionalmente R$
17 no ingresso para o setor
de arquibancadas descober-
tas. Crianças de até 10 anos
de idade não pagam entrada.

Representante do muay thai cascavelense
dentre os integrantes da delegação do
Brasil no Campeonato Mundial da
modalidade, encerrado no fim de semana
em Bancoc, na Tailândia, o lutador
Gilberto Rodrigues foi o grande destaque
ao conquistar o título da competição.
Betinho (Academia Templo do Corpo/
N1 Team/Team Rodrigues), como é
conhecido no mundo das lutas, lutou
contra um francês na fase classificatória e
contra um australiano na final do Mundial.
Ele deve chegar hoje a Cascavel com o
cinturão conquistado na Tailândia.

ARQUIVO ATLETA

FÁBIO DONEGÁ
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Cascavel, 20 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.

A Associação dos Mesatenis-
tas de Cascavel participou da 1ª
etapa do Paranaense de Tênis de
Mesa, em Maringá, no fim de se-
mana, e voltou para casa com 13
medalhas na bagagem dos 20
atletas que representaram a ci-
dade na competição.

Foram cinco medalhas de ouro
na abertura do Estadual, com Ka-
rolina Gruchoski (Pré-pré-mirim),
Bárbara Marroque (Juvenil e Espe-
cial A), Eduardo Silva (Adulto) e Lau-
ra Zantut (Estreante B).

Mesatenistas no pódio
Já os vice-campeões foram Dhi-

eli Gruchoski (Lady V3), Ruth Zama
(Veterano V5), Edson Marroque (V5),
Luzia Kimura (V6), Bárbara/Eduar-
do (Dupla mista), Lucas Rosa (Es-
treante B) e Eduardo Gruchoski (Es-
pecial B), que também foi medalha

de bronze na categoria infantil.
A próxima etapa do Estadual

será em Toledo, nos dias 13 e 14
de abril. Depois, os mesatenis-
tas cascavelenses competirão
em casa pelo Paranaense, nos
dias 4 e 5 de maio.

 CICLISMO
Os cascavelenses foram destaque na 1ª etapa do Campeonato Oeste Paraná
de Ciclismo, realizado no fim de semana em Toledo. Cerca de 230 atletas de

todo o Estado, e também do Paraguai, estiveram presente na prova de 78 km
na modalidade Estrada. Na categoria Elite a vitória foi de Marco Aurélio, do
West Bikes, enquanto José Aparecido (Team FAG) venceu a Master C, Lucas

Emanuel (Velho Oeste) venceu a Sub-30 e Dani Lionço, cascavelense que
compete pela equipe de Rio Claro (SP), venceu no naipe feminino. A 2ª etapa

da competição será no dia 23 de junho em Foz do Iguaçu.

A nadadora Mariana Kawai, da
Associação Atlética Comercial,
destacou-se na 1ª Maratona
Aquática de Estaleiro, realizada na
última semana em Florianópolis (SC).
Ela faturou o troféu de campeã no
naipe feminino e foi a sexta colocada
na classificação geral da prova.

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

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

   CARIOCA
16h30 Bangu x Americano
21h30 Resende x Vasco

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

        MINEIRO
21h30 América x Guarani
21h30 Boa Esporte x Villa Nova
21h30 Cruzeiro x Caldense
21h30 Tombense x Patrocinense
21h30 Tupynambás x Atlético
21h30 URT x Tupi

      SUL-AMERICANA
21h30 Independiente x La Equidad
21h30 Santa Fé x Ind. del Valle

JOGAM HOJE

O Campeonato Gaúcho também chega à rodada
final da fase classificatória nesta noite, com as 12
equipes em campo às 21h30. Com o Grêmio
confirmado na liderança, Avenida e Veranópolis já
rebaixados, e apenas duas vagas em aberto para as
quartas de final, quatro times entram em campo nesta
noite com chances de avançar à próxima fase. Sem
contar as definições das ordens de classificação e o
mando de campo do mata-mata. Líder, o Grêmio
desafia o Pelotas esperando conhecer o próximo
adversário, que será Aimoré, Juventude, Brasil de
Pelotas ou o próprio Pelotas. Esses quatro possíveis
rivais do Imortal brigam pelas duas vagas ainda em
aberto para a próxima fase. Já o Internacional, que
caiu para o terceiro lugar com a derrota no Grenal
418, precisa vencer o Novo Hamburgo e torcer
contra o Caxias para terminar a fase de grupos na
vice-liderança. Se não vencer, também pode ser
ultrapassado pelo São Luiz e fica na quarta posição.

O Campeonato Paulista chega à última rodada da fase de grupos com apenas uma
vaga a ser definida para as quartas de final. Os 16 times da Série A1 entrarão em

campo simultaneamente às 21h30 com as mais diversas ambições nesta quarta-feira.

Dia de definições no Paulistão

São Paulo
Dos quatro principais
times do Estado, quem
vive situação mais
delicada é o São Paulo.
Único que ainda não consolidou a
classificação, o Tricolor terá um duelo
decisivo com o São Caetano, que luta
pela permanência na elite e necessita
dos três pontos no Anacleto
Campanella.
O Grupo do São Paulo, aliás, é o único
que ainda não possui ao menos as
equipes classificadas definidas. Na
chave, o Ituano lidera e o Oeste está
em terceiro lugar. O time de Itu já
está garantido. Assim, o Tricolor do
Morumbi briga por uma vaga com o
Rubrão.

Palmeiras
Já o Palmeiras precisa de
apenas um ponto contra
Ponte Preta, em casa,
para confirmar a liderança do grupo,
já que o Novorizontino necessita,
além da vitória sobre a Ferroviária, de
um tropeço do Verdão. A Macaca,

inclusive, é um dos times que cumpre
tabela nesta última rodada da
primeira fase, já que também não
tem como ultrapassar Santos e Red
Bull no Grupo A.

Santos
O Peixe e o time da
franquia de energéticos,
aliás, terão uma briga
interessante nesta
noite. Além da liderança da chave, os
dois brigam pela primeira colocação
geral do Paulista. O Red Bull é,
atualmente, o líder com 24 pontos,
um a mais que o Santos.

Corinthians
Já o Corinthians terá
um difícil compromisso
no interior paulista
contra o Ituano. Ambos
precisam de uma
vitória para confirmar a
liderança de seus grupos. Nas quartas
de final, os times atuarão contra os
adversários da mesma chave: 1ºA x
2ºA, 1ºB x 2ºB, 1ºC x 2ºC e 1ºD x 2ºD.

 LUCAS UEBEL
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