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Executado
Um rapaz foi morto a tiros ontem, por volta das 20h30, dentro

do carro enquanto transitava pela Rua Pablo Neruda, no
Bairro Interlagos, zona norte de Cascavel. O atirador disparou
várias vezes. Vizinhos disseram ter ouvido os disparos mas
só perceberam o que aconteceu quando o carro bateu num

muro. O motorista já estava sem vida.

Dia D: Câmara vota cassação de Damasceno
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Transporte público:
com subsídio, tarifa
sobe dia 2 de abril

PÁGINA

06
Surto de Diarreia:
limite de tolerância
deve ser reduzido

PÁGINA

15
Clássico dos Guizos:
Torcida vai ficar
separada no Olímpico

A violência que bate à porta dos colégios estaduais de Cascavel tem assustado e ontem
os diretores imploraram por ajuda: “Nós estamos aqui pedindo desesperadamente para

que vocês nos ajudem”, disse uma diretora. Sobre os recentes projetos anunciados, como
pôr um policial aposentado na porta dos colégios e instalar detector de metais, outra
diretora sugeriu: “Eles têm que conhecer uma escola pública” antes de propor isso.

 Pág. 12

Diretores de colégios
imploram por ajuda
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Opinião “Não vou jogar
dominó com o Lula e
o Temer no xadrez”.
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Presidente Jair Bolsonaro
disse a empresários que o

visitaram em Brasília que não
pretende alterar seu

comportamento em relação à
articulação política com o

Congresso. E repetiu que não
negociará cargos com

deputados e senadores nos
moldes tradicionais. Para ele,
os dois ex-presidentes estão
presos devido a negociações
pouco republicanas durante

seus governos.

A janela quebrada
 A teoria da janela quebrada foi apresentada em 1982 nos Estados

Unidos e estabelece uma relação de causalidade entre a desordem e a
criminalidade. Os autores James Wilson e George Kelling demonstraram
que, em uma casa desprotegida, se alguém arremessa uma pedra e
quebra os vidros de uma janela e eles não são repostos imediatamente,
aquela casa passa a ser considerada abandonada e será vandalizada.
Os estudos mostraram que não existe grande diferença referente a
vandalismo em bairros pobres e ricos. Um carro abandonado em um
bairro rico com uma janela quebrada também foi depenado rapidamente.

Em resumo, a teoria procura provar que a população tende a res-
peitar o que está bem cuidado e que funciona. No entanto, se algo está
abandonado, sujo, sem alguém tomando conta, o imóvel não é respeita-
do e pequenos delitos (vandalismo, invasões) são cometidos. O proble-
ma é que, em geral, os delinquentes começam pelos pequenos delitos e,
se sentem que há impunidade, vão avançando para delitos mais graves.

Uso dessa teoria para uma reflexão: como está a “janela da educa-
ção” no Brasil? A educação escolar é a base de tudo. Sem um povo
minimamente escolarizado nada dará certo: a mão de obra não será
qualificada, não haverá o hábito de leitura, haverá maior agressividade,
menor interesse em um aprendizado constante etc. Então, pergunto:
estamos cuidando bem de nossas “janelas escolares”?

Nada mais equivocado. A educação escolar nunca foi uma real
preocupação governamental. Cansamos de ver na internet como são
organizadas as escolas básicas no Japão. As crianças aprendem a ter
respeito pelos funcionários, pelos professores, por seus colegas, pela
escola. E aprendem praticando. Aos alunos cabe a limpeza da escola, da
sala de aula, dos banheiros, de manter a ordem. A escola pertence a eles
e cabe a eles cuidarem da escola.

Veja como está o chão no entorno de qualquer escola de seu bairro.
Principalmente aquelas em que se permitem barraquinhas para venda
de comida e refrigerantes.

Há no Brasil bons exemplos de escolas que foram assumidas pela
comunidade em bairros pobres e violentos. E apenas com diálogo, disciplina
e respeito, a situação caótica mudou, os alunos responderam positivamente.

O Brasil que queremos será reflexo de nossas atitudes.

Celso Tracco é escritor, palestrante e coach
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Revolta

Explicações
Damasceno atirou para todo
lado e colocou os
vereadores no mesmo balaio
ao insinuar que faria
revelações de condutas
inadequadas. Se falou tem
que provar, ontem o
presidente Alécio
protocolou no gabinete de
Damasceno pedido para que
ele apresente quem são esses
parlamentares, e quais as
condutas irregulares, para
que as providências sejam
tomadas. “Que ele dê o
nome dessas pessoas que ele
vem acusando; que ele faça
a denúncia, que passaremos
tudo a limpo - assim a
comunidade de Cascavel
passa a ter confiança
novamente na Câmara”.

Manobras impedidas
A defesa do vereador Damasceno Junior tentou adiar a

votação prevista para hoje, mas o presidente Alécio
Espínola negou o pedido. O advogado Armando Souza -

que assumiu o caso ontem - disse que, por assumir agora o
caso, precisaria de mais tempo para montar a defesa. Não
colou! Também tramita um pedido do Tribunal de Justiça

para que a sessão da Comissão de Ética, da semana
passada, não fosse realizada, mas o pedido liminar foi

negado. A Justiça de Cascavel já havia se posicionado a
favor do trâmite por entender que todo o rito foi

respeitado. “Houve um trabalho coerente da Comissão de
Ética, que ouviu todos os envolvidos e respeitou os

prazos, por isso haverá o julgamento de Damasceno”, disse
o presidente Alécio Espínola.

Damasceno conseguiu revoltar praticamente todos os
parlamentares da Casa com as insinuações. Por isso, a
expectativa é de que hoje a maioria aproveite a tribuna
para massacrar a atitude considerada leviana por alguns.
Ao que tudo indica, apenas um parlamentar estará
ausente na sessão - Jorge Bocasanta. Ele havia
encaminhado uma justificativa da falta na segunda-
feira, alegando obrigações pessoais no mesmo horário
 da sessão extraordinária.

 O Diretório Municipal do PDT de Cascavel promove hoje, às
20h, na Associação da Rádio Colméia, encontro com os filiados.

 Um dos pontos a serem discutidos é a reestruturação do
partido em Cascavel. O processo de mudança e o
fortalecimento da legenda partidária estão sob o comando
do deputado Marcio Pacheco.

Mais respeito
Alécio se recusa a aceitar
denúncias vazias. “Ele tem
o direito de fazer o que
quiser no mandato dele,
mas não tem o direito de
dizer que alguns
vereadores têm a mesma
prática - inclusive com
envolvimento com
mulheres. Ele precisa
apresentar nomes. Tenho
uma vida de muito respeito
com a cidade de Cascavel e
não vou admitir isso.
Protocolei no gabinete
para que ele apresente os
nomes. Se não, fica fácil e
simples ele colocar todos
no mesmo balaio. Ele
precisa vir a público e
apresentar nomes”, afirma
o presidente.

Alécio não arreda
e adianta voto:

sim pela cassação
Pela primeira vez na

história no Legislativo cas-
cavelense, um presidente
da Câmara de Vereadores
poderá votar no processo
de cassação de um man-
dato parlamentar. Isso só
ocorrerá devido à mudan-
ça no Regimento Interno
aprovada ano passado.

Apesar de não obriga-
do, Alécio Espínola (PSC)
pretende votar na sessão
extraordinária de julga-
mento contra o vereador
Damasceno Júnior (PSDC)
por quebra de decoro par-
lamentar na constatação

de que ele cobrava a de-
volução de parte dos sa-
lários dos assessores,
conforme o relatório da
Comissão de Ética. “Não
vou me eximir em um mo-
mento como esse e uma
responsabilidade tão im-
portante diante das ne-
cessidades da população
de fazer um país melhor.
Tenho a prerrogativa de
votar nesse novo Regi-
mento. Posso não votar,
mas pretendo nesta ses-
são deixar meu voto”.

Alécio adianta seu
voto: votará pela cassa-
ção do mandato. “Vou vo-
tar acompanhando o rela-
tório. Estamos em um
novo tempo, precisamos
de um novo Brasil, com
muito zelo e responsabi-
lidade com nossas insti-
tuições, principalmente
com a Câmara de Vereado-
res, onde todos os debates
passam. Quero pautas po-
sitivas para Câmara”.

Votação será nominal
Contra a vontade de uma parcela que defendia o voto
secreto, a votação será nominal e aberta. A sessão começa
às 9h30. Pouco tempo antes será liberado o acesso ao
plenário - que conta com 130 cadeiras. Um telão será
instalado no saguão para comportar o público. A Câmara já
pediu reforço da Polícia Militar para garantir a segurança
dos vereadores e de quem estiver na sessão. No início
haverá a chamada dos vereadores e em seguida será lido o
relatório. Cada parlamentar terá entre 5 e 10 minutos para
falar. Depois, os advogados de defesa terão duas horas
para defender Damasceno Júnior.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

ALÉCIO diz que não vai aceitar
mar de lama na Câmara
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 Os proprietários de terrenos 
baldios serão severamente pu-
nidos caso os imóveis estejam 
com lixo e mato alto. Ontem, 
durante assinatura de convê-
nio para a criação de Ecopon-
tos - áreas com barracões para 
recebimento e separação de re-
cicláveis -, o prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) declarou que 
mudará a legislação municipal 
em vigor, por meio de decreto, 
aumentando o rigor contra in-
fratores que mantêm terrenos 
sem manutenção. “Ficamos re-
féns dos proprietários de terre-
nos baldios que não os mantêm 

Paranhos quer tirar coleta de 
recicláveis do contrato do lixo 

Sem um parecer final da Jus-
tiça em relação a legalidade da 
licitação do lixo feita a toque 
de caixa pela gestão anterior, 
o prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) declarou ontem que, de-
vido aos investimentos feitos 
de maneira paralela pelo poder 
público em coleta, separação 
e destinação de recicláveis, já 
analisa uma alteração do con-
trato com a OT Ambiental.

A empresa venceu o certame e 
receberá em cinco anos R$ 173 
milhões para a coleta de lixo e lim-
peza urbana. Entre as obrigações 
da empresa está o recolhimento 
de recicláveis. A ideia é retirar isso 
do contrato, e passar a remunerar 
as cooperativas de catadores. 

Hoje, conforme Paranhos, 10% 
dos recicláveis gerados são re-
colhidos pela empresa. A meta é 
chegar a 50%. “Em breve, pode-
mos mudar isso [o contrato com 

a OT Ambiental] e criar novas coo-
perativas para que possamos tirar 
aquele valor por meio de aditivo e 
repassar para as cooperativas”.

Para que isso ocorra, a prefei-
tura precisa que novas cooperati-
vas sejam abertas. Hoje existem 
a Cootacar e a Caremel. 

Por meio de uma parceria com 
Itaipu, cinco barracões serão er-
guidos na cidade para abrigar 
esses trabalhadores. A estrutu-
ra vai receber inclusive o grupo 
de coletores vítimas do incêndio 
que destruiu os barracões aluga-
dos no Jardim Melissa no dia 1º 
deste mês. 

Cada novo barracão custará R$ 
1 milhão - em média - e será cus-
teado pela Itaipu,que cuidará da 
licitação a ser aberta em breve. 
O Município disponibilizará os 
terrenos que ficam no Cascavel 
Velho, no Quebec, no Interlagos, 
no 14 de Novembro e no Santa 

Cruz. Outros sete serão erguidos 
por meio do programa municipal, 
também em parceria com a bina-
cional. “As estruturas ficam per-
to dos trabalhadores. A ideia é 
contemplar as famílias em situa-
ção vulnerável”, explica Rosana 
Aparecida Poitch, que acompa-
nha os projetos da Itaipu.

As estruturas serão administra-
das pelas cooperativas. 

Sexta-feira haverá uma reunião, 
às 18h30, na prefeitura, para es-
clarecer dúvidas sobre o projeto. 
A estrutura do Ecolixo, na Rua 
Manaus, que agora é usada pela 
Cootacar, será reformada e trans-
formada em uma unidade escolar 
sobre educação ambiental. Nela, 
as crianças poderão aprender so-
bre todo o processo de reutiliza-
ção do reciclável.

limpos. Hoje temos que verificar o 
problema, colocar uma placa, notifi-
car, esperar 30 dias, multar, depois 
limpar e incluir a conta no cadastro 
municipal - muitas vezes sem rece-
ber. Por isso, vamos estipular uma 
multa pesada”, adianta o prefeito. 
O valor ainda não está definido.

A legislação existente é de 
2007 e estipula que a fiscalização 
de terrenos deve ser feita por ser-
vidores da Secretaria de Meio Am-
biente. A multa varia entre centé-
simos de UFMs (Unidades Fiscais 
do Município) por metro quadrado 
que estiver irregular. Após a noti-
ficação, o morador tem desconto 

de 50% no pagamento da multa. 
Caso não faça a limpeza, ele tem 
nova multa aplicada. Mesmo as-
sim, as condições são conside-
radas brandas e estimulam a ne-
gligência dos proprietários.

Paranhos defende que há ins-
trumentos para os contribuintes 
evitarem esse problema. “Pelo 
Programa Agricultura Urbana, o 
proprietário pode repassar o ter-
reno temporariamente e ter des-
conto do IPTU. Estamos dando 
oportunidades para que todos 
possam ganhar. Mas, se não há 
esse entendimento, vamos ter 
uma medida pesada”.  

Multa alta para quem tiver terrenos sujos
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Portaria monitorada 24h,
com entrada privativa
para moradores. 

Alameda principal com
via dupla e canteiro
central.

Piscina tropical e
piscina infantil em
ambientes integrados.

Quiosques gourmet com
churrasqueira privativa.

A escolha perfeita para

quem deseja aproveitar

o melhor da vida.

Acesse e saiba mais:
vilafirenze.com.br

Todas as imagens dos empreendimentos são artísticas e virtuais. Cores, texturas, materiais de acabamento e decorativos, paisagem e detalhes construtivos podem variar 

quando da execução. Vegetação representando tamanho adulto não necessariamente será entregue com o porte apresentado nas ilustrações. Todas as imagens com 

pessoas são meramente ilustrativas. O condomínio será entregue de acordo com as disposições lançadas no memorial descritivo do empreendimento. O empreendimento 

está registrado sob número: 89.298 no 1º CRI.
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O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) 
obteve ontem da Casa Civil do governo 
estadual sinal positivo em relação à con-
tinuidade do subsídio no ICMS do diesel 
para o transporte público de Cascavel. 
Segundo o Estado, o Confaz (Conselho 
Nacional de Política Fazendária) per-
mitiu a prorrogação do benefício com 
prazo determinado: válido até setembro 
deste ano. Porém, a confirmação depen-
de da publicação do decreto. “Tivemos 
um avanço. Conversei hoje [ontem] com 
o diretor jurídico da Casa Civil do gover-
no do Estado e ele sinalizou que prova-
velmente dia 1º de abril estará feito o 
novo decreto”, disse Paranhos.

A nova tarifa entrará em vigor dia 2 
de abril, conforme garante o prefeito.

O subsídio impacta em R$ 0,15 na 
tarifa do transporte público cascavelen-
se. Tal benefício deixou de ser repassado 
em janeiro deste ano para todas as cida-
des paranaenses. 

Comparada a uma luta de boxe, essa 
seria uma vitória do “segundo round” de 
Paranhos neste ano em relação à tarifa. 

Com o aumento dos casos de 
diarreia e a suspeita de que te-
nham sido causados pela água, 
Cascavel vai propor a redução do 
índice tolerado de substâncias 
danosas ao organismo humano. 
As últimas análises atestaram 
que a potabilidade da água dis-
tribuída pela Sanepar está den-
tro dos parâmetros legais. Das 
12 amostras coletadas em rios 
e estações, três foram positivas 
para Cryptosporidium. Outras 13 
amostras estão em análise.

O comitê que analisa a quali-

dade da água de Cascavel vai in-
cluir essa alteração, medida que 
deve aumentar os instrumentos 
de verificação da qualidade desde 
a captação até a distribuição. 

O grupo é composto pelas 
Secretarias de Agricultura, Meio 
Ambiente e Saúde, pelo IAP (Ins-
tituto Ambiental do Paraná), pela 
Sanepar e pelo Ministério da Saú-
de. “Estamos percebendo que há 
uma contaminação da água, mas 
que está dentro dos índices tolerá-
veis da Sanepar, mas vamos dis-
cutir inclusive o nível tolerável es-

tabelecido. Pois, nos últimos dez 
anos, a alimentação de bovinos, 
suínos e frangos foi alterada. Evi-
dente que isso pode prejudicar 
e contaminar o lençol freático e 
os rios. Vamos buscar uma alte-
ração dessa legislação proposta 
pela Sanepar”, disse o prefeito 
Leonaldo Paranhos.

Desde dezembro, quando foi 
confirmado o surto de DDA (Do-
ença Diarreica Aguda), mais de 8 
mil pessoas contaminadas, isso 
sem contar quem buscou atendi-
mento na rede privada.

Prefeito quer reduzir
limite de contaminação

da água da Sanepar

Na semana passada, ele conseguiu evi-
tar a greve do transporte público após 
intermediação das negociações com as 
empresas. Os trabalhadores receberão 
os 4% de aumento salarial e o vale-ali-
mentação passará para R$ 300 a partir 
de abril - eles queriam 9% de aumento e 
R$ 350 de vale.

Superado o imbróglio do ICMS do die-
sel, Paranhos terá que partir para o “ter-
ceiro round”. Isso porque as empresas 
pediram aumento de 14% da tarifa, que 
partiria de R$ 3,65 para R$ 4,15. Entre as 

negociações estão os custos de manuten-
ção da frota previstos na planilha anual e 
ainda outras questões envolvendo a troca 
de veículos e futuras aquisições de ôni-
bus. “A empresa pede R$ 4,15 [nova tari-
fa]. Não vou nem discutir isso. Nosso teto 
é entre R$ 4 e R$ 4,05 - e trabalhando 
com essa desoneração do ICMS do die-
sel é evidente que queremos jogar ainda 
mais para baixo”, diz Paranhos. 

 Começa o “3º round” da  tarifa do transporte público
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Prata da casa
Esse é o segundo projeto de iniciação científica que Maycon desenvolveu durante os quatro anos no Ceep, além de par-

ticipações em feiras de ciências e 11 premiações científicas. “Vale muito a pena ingressar no Ceep, ainda mais na área de 
ciência e tecnologia, porque os professores são dedicados, os laboratórios são de alta qualidade, com estrutura de ponta. 

Existe um incentivo e dedicação de todos para solucionar os problemas da atualidade por meio da ciência”.
A escola técnica promove uma vez por ano a Expoceep (Exposição de Trabalhos de Pesquisa Escolar e de Iniciação Científica) 

e oficinas de iniciação científica. Além disso, são feitas periodicamente palestras relacionadas a diversas áreas de pesquisas.
Em 2018, o colégio criou o Nupic (Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica do Ceep) apara divulgar as pesquisas científicas e 

motivar os alunos. “A nossa missão é desmitificar que a educação profissional é só chão de fábrica. Pelo contrário, ela trabalha a 
inovação, desenvolve o hábito de estudo, dá visibilidade à instituição nas diferentes mídias, e pensa no conhecimento e na sua 

aplicabilidade para resolver problemas”, disse a diretora do Ceep, Sandra Regina de Andrade Tambani. 

Cascavelense é 
destaque nacional

O estudante Maycon Oliveira 
Lourenço, de apenas 18 anos, 
conquistou o primeiro lugar na 
categoria Engenharia Eletrônica 
na edição 2019 da Febrace (Feira 
Brasileira de Ciências e Engenha-
ria), um dos eventos mais impor-
tantes do gênero.

Maycon criou um detector de 
pressão que pode ser usado para 
diagnosticar e prevenir rompimen-
tos em silos, barragens, pontes e 
viadutos. A pesquisa foi desenvol-
vida no Ceep (Centro Estadual de 
Educação Profissional) Pedro Bo-
aretto Neto, em Cascavel, onde 
o jovem concluiu o curso técnico 
em Eletrônica.

O projeto foi uma resposta a uma 
necessidade real verificada entre os 
produtores de grãos do Paraná. 

Depois de um estudo sobre o 
setor produtivo da região, Maycon 
e seus orientadores perceberam 
que muitos silos de armazena-
mento apresentavam sinais de 
rompimento devido à pressão das 
cargas e decidiram elaborar um 
mecanismo para prevenir possí-
veis rompimentos dos recipientes 
e evitar prejuízos aos produtores.

“Pensamos nesse projeto 
como solução para um problema 
presente no cotidiano do agrone-

Como funciona
Quatro protótipos do experimento já 
foram testados em silos. O detector 
possui um circuito eletrônico que 
mede os dados de quilograma-força e 
os envia para uma placa microcontro-
ladora que faz o reconhecimento da 
força exercida sobre a estrutura. Esses 
dados são armazenados em um car-
tão de memória e podem ser analisa-
dos semanalmente ou mensalmente.
“Algumas estruturas apresentam 
características especiais, apresen-
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SEED 

MAYCON é primeiro lugar na categoria Engenharia Eletrônica da Febrace
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JESUS
Dimas e Gestas são pregados na cruz. 

Caifás recupera a moeda que deu a Judas. 
| Judá se arrepende de não ter vivido mais 
com o Irmão. Antipas deixa o palácio. Petro-
nius pergunta a Pilatos sobre o que escrever 
na cruz de Jesus. Crucificados, Dimas se 
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com raiva. Ferido e com a coroa de espinhos, 
Jesus começa a carregar sua cruz. Maria 
Madalena se desespera ao ver algumas pes-
soas jogando legumes no Messias. Ao ver o 
estado de seu Filho carregando a cruz, Maria 
sente uma profunda angústia.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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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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Herculano pensa em show ao ver 
João, Patrick e Candé dançando  

Em “Verão 90”, Janaína e Herculano voltam a ficar juntos. Ticiano obriga Mercedes a 
pedir desculpas para Dandara por ter destratado a dançarina. Otoniel diz a Raimundo que 
o ajudará a conquistar uma namorada. Patrick vê João comendo o sonho na carrocinha de 
Galdino e alerta o amigo. Patrick convence João a ir à festa à fantasia na boate da família 

Ferreira Lima. Madá comenta com Gisela que está em uma fase ruim com Álamo. Vanessa 
tenta interromper a vingança contra Jerônimo, mas o Duque avisa que não vai voltar atrás. 

Depois de comer o doce, João, vestido de Batman, se aproxima de Manu e elogia sua 
beleza. Durante a festa, Jerônimo consegue fugir dos capangas do Duque com a ajuda de 
Vanessa.Herculano percebe a reação das pessoas ao ver João, Patrick e Candé dançando 

na pista, e pensa na proposta de Eloína para dirigir um show na Galeria Sibéria.
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Não se envolva em discussões tensas, espe-
cialmente hoje, que você tem coisas mais im-
portantes a fazer. Mantenha o equilíbrio em seu 
trabalho, certifique-se de que você não está tra-
balhando demais.

Você terá a sensação de que as coisas estão indo 
rápido demais, mas as relações com os outros lhe 
permitirão manter o ritmo. Você está totalmente feliz 
com você mesmo e está estabelecendo uma vida 
equilibrada. Praticar esporte seria uma boa ideia.

Você não terá nenhum problema em se concen-
trar em seus pensamentos. Aproveite esta opor-
tunidade para falar com as pessoas próximas 
a você. Você não vai sofrer crises de cansaço, 
desde que não acelere rápido demais.

Sua visão realista lhe permitirá evitar um erro 
que teria tido consequências graves. Você está 
começando a se sentir cansado e é o seu estado 
de espírito que está fazendo isso. Divirta-se.

Nada vai estragar o seu bom humor hoje! Os 
céus estão sorrindo para você e o sentimento 
será recíproco. Suas dúvidas não afetam as suas 
perspectivas ou as suas relações com os outros, 
o que faz uma existência perfeita - ou quase.

Você vai encontrar o melhor caminho para sair de um 
impasse graças ao conselho de uma pessoa bem infor-
mada, então seja receptivo aos seus conselhos. A falta 
de ação seria um risco e você deve, pelo menos, assu-
mir uma atividade que mantenha sua energia fluindo.

Suas amizades parecem bem sucedidas. Este é 
o momento de rever as coisas com certas pesso-
as. Seria bom tomar precauções contra o frio e 
o vento. O ar não é um elemento favorável para 
você hoje.

Chegou a hora de tomar uma decisão importan-
te. Seu senso de liberdade interior o guiará no 
caminho certo. Você faria bem em lutar contra o 
tédio. Atualize suas ideias, faça uma pausa.

Alguns conselhos de fora vão tranquilizá-lo sobre 
profundas convicções que você tem. Tudo o que 
resta é agir de acordo com esses conselhos. Você 
está em boa forma, mantenha o esforço que tem 
feito com os alimentos e tudo vai ficar bem.

Seu otimismo e amor à vida fazem com que você 
seja mais atraente. O sucesso em seus relacio-
namentos está à vista! Estar em forma é uma 
coisa, se manter em forma é outra. Relaxar mais 
pode ser bom para você.

Você vai estar completamente consumido pelos 
seus pensamentos e sonhos e estará totalmente 
inspirado para realizá-los. Tire um tempo para ter 
um pouco de paz e tranquilidade para recarregar 
suas baterias.

A influência das suas convicções serão comu-
nicativas, expresse o que sente abertamente. 
Pode ser necessário repensar a sua dieta - não 
coma mais do que precisa.
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Problema Social 
Além dos problemas em relação à segurança física apontados, os diretores e 

representantes do NRE ressaltaram que toda a situação é causada por um problema 
social grave presente na sociedade e que para isso é preciso criar políticas públicas 

mais eficazes que além de coibir, tenham a finalidade de evitar a violência. 

 A falta de segurança nos ar-
redores dos colégios estaduais 
de Cascavel foi debatida na tarde 
de ontem em uma reunião no NRE 
(Núcleo Regional de Educação). 
No encontro com representantes 
de diversos órgãos de segurança, 
diretores de colégios da região 
norte de Cascavel relataram pro-
blemas e pediram ajuda para lidar 
com a violência: “Nós estamos 
aqui pedindo desesperadamen-
te para que vocês nos ajudem. 
Da parte pedagógica nós damos 
conta, mas a violência não cabe 
a nós. Precisamos coibir a violên-
cia, o tráfico e o uso de drogas na 
frente dos colégios. Precisamos 
desesperadamente de vocês per-
to de nós”. A fala é da diretora Sil-
mar de Fátima Paschoali. 

O chefe do NRE, Nildo San-
tello, disse que a violência está 
presente em todas as regiões da 
cidade, mas que a zona norte vem 
apresentando mais casos de vio-
lência que vêm de fora para den-

tro da escola. “Para lidar com os 
conflitos internos nós temos diver-
sos programas, como o da justiça 
restaurativa. O maior problema é o 
que acontece em frente à escola e 
que reflete dentro. Nós temos pes-
soas aliciando alunos, oferecendo 

REPRESENTANTES dos órgãos de segurança ouviram os pedidos do NRE 

Diretores imploram ajuda 
drogas... Por isso chamamos as for-
ças de segurança para nos ajudar 
a encontrar soluções para essas si-
tuações, porque, além do risco que 
oferecem, elas atrapalham o aluno 
que está lá para estudar e se sentir 
acolhido”, explica Santello. 

Projetos são absurdos
A diretora do Colégio Estadual Brasmadeira, Gleicy Batista, apontou uma 

série de falhas na comunicação de possíveis crimes com os órgãos responsáveis 
e criticou projetos do governo do Estado. “Não vejo como um policial que está 

afastado e que passou a vida inteira lidando com bandido vai ficar em uma 
escola ouvindo grito de adolescente e coibir violência. Está claro que não vai dar 
certo! Outra coisa é colocar detector de metais na porta das escolas. As nossas 

escolas tem muros de um metro e meio, quem quer entrar com coisa ilícita, 
arma e afins, pula o muro, não passa pela porta. Quem propôs isso precisa 

conhecer uma escola pública”, afirma Gleicy Batista. 
Ela citou ainda a dificuldade em ter um contato direto com a Polícia Civil 

para informar sobre situações suspeitas e ajudar em possíveis investigações, 
além da falta de informação sobre alunos que estão inseridos na Rede de Prote-

ção, em tratamento contra drogas e violência. 
A diretora também pediu um revezamento de patrulha de policiais da UPS e 

da Guarda Municipal para coibir as situações no início e no fim da aula, já que a 
Patrulha Escolar não consegue atender a todas as instituições ao mesmo tempo.

Para o presidente do Conseg (Conselho de Segurança) de Cascavel, Clovis Pe-
trocelli, com base nesses pedidos e situações os órgãos poderão propor ações e 

ajudar no combate à violência nas escolas. 

Patrulha Escolar
A atuação da Patrulha Escolar é 
elogiada, mas a falta de efetivo e de 
viaturas é um problema grave: “Duas 
viaturas não são suficientes para 
atender 43 colégios estaduais, todos 
os municipais e ainda os particulares. 
É impossível, por mais que o trabalho 
realizado seja excelente”, 
afirma Nildo Santello. 
O tenente Paulo Roberto da Silva, 
da Patrulha Escolar, reconheceu que 
é necessário mais efetivo e veículos. 
Ele afirmou que a possibilidade de 
colocar um policial militar em casa 
escola - proposto pelo governo do 
Estado - pode ajudar a combater a 
violência e pode ser implantado  
em Cascavel. 
A Polícia Militar do Paraná afirma 
que no momento as patrulhas traba-
lham com a estrutura que já tinham 
disponíveis e que não há previsão 
imediata de aumento. 

N
RE
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Senta hoje no banco dos réus no 
Fórum Estadual de Cascavel Carlos An-
tônio dos Santos Souza. Ele é acusado 
da morte de Sidnei de Lima no dia 14 
de maio de 2017, no Conjunto Bela Vis-
ta, em Cascavel.

O crime aconteceu no fim da tarde 
de um domingo. 

Conforme a acusação, Carlos passou 
de carro por Sidnei, que estava em uma 
moto, e atirou contra ele. Sidnei foi atin-
gido por cinco disparos, chegou a ser so-
corrido, mas não resistiu. 

De acordo com o que foi apurado no 
inquérito policial na época, o acusado e 
a vítima se conheciam. O crime teria sido 
motivado porque um amigo de Sidnei te-
ria apontado para a casa de Carlos.

O réu está preso. Ele responde por 
homicídio qualificado. A qualificadora do 
crime é motivo fútil. Além disso, também 
responde pela tentativa de homicídio do 
amigo da vítima, já que atirou contra ele 
também, mas não acertou nenhum dispa-
ro. Outro agravante é que o acusado não 
deu qualquer chance de as vítimas de de-
fenderem, pois passou por elas atirando.

Acusado de matar por
motivo fútil vai a júri

Poste destruído
Um poste de energia elétrica da Copel ficou 
destruído após ser atingido por um carro na manhã 
de ontem, na Rua Indira Gandhi, em Cascavel. A 
condutora contou que perdeu o controle do carro 
porque um pneu estourou e atingiu o poste. Ela não 
se feriu e o poste foi substituído  

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

Criança é atropelada 
ao sair da escola
Uma criança de sete anos foi atropelada quando 
saída da escola no Bairro Brasmadeira, no fim da 
tarde de ontem, em Cascavel. A condutora do 
veículo disse que o menino estava na calçada aguar-
dando para atravessar e soltou a mão da responsável 
pulando na frente do carro. Populares disseram que 
ela estava ao celular no momento do acidente, mas 
ela negou. O menino sofreu ferimentos leves e foi 
encaminhado à UPA Brasília. 

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
02 
01 
03 
05

Barraca desaba 
Uma mulher de 48 anos ficou ferida na tarde de 
ontem na Praça do Bairro Maria Luiza, em Casca-
vel. Ela trabalhava na feira que acontece no local 
quando um carro deu marcha ré e atingiu a barraca 
em que ela estava. A estrutura caiu sobre a mulher, 
que teve ferimentos moderados e foi encaminhada à 
UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo. 

Pneus de carreta pegam fogo
Pneus de uma carreta pegaram fogo enquanto o veí-
culo trafegava na BR-277, ontem, em Cascavel. De 
acordo com o motorista da carreta com placas de 
Foz do Iguaçu carregada com papel, ele viu a fumaça 
pelo retrovisor e parou imediatamente. O fogo foi 
controlado por populares, mas as rodas traseiras da 
carreta ficaram destruídas e parte da carga também foi 
atingida. Não se sabe o que causou o fogo.  

FÁBIO DONEGÁ      AÍLTON SANTOS
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 Evento que a cada ano se con-
solida no calendário esportivo cas-
cavelense, o Circuito Cascavel Thai
Force dará a largada à sua 4ª edi-
ção neste sábado, num dia de mui-
tas lutas e solidariedade no Giná-
sio do São Cristóvão, a partir das
19h. Serão 40 lutadores de muay
thai em 20 combates, femininos e
masculinos, nas categorias adulta
e juvenil (15 a 17 anos).

Será uma luta por competidor, e
os vencedores de cada uma delas
se habilitarão para disputar o cin-
turão em novembro, na final do Cir-
cuito. Os outros finalistas serão
conhecidos em julho, em nova edi-

       CARIOCA
21h30 Bangu x Vasco

             GAÚCHO
19h15 Caxias x Aimoré
21h Grêmio x Juventude

JOGAM HOJE

Cascavel Thai Force
ção do Cascavel Thai Force.

Além de promover a modalida-
de, o evento tem caráter social,
pois beneficia quatro entidades
assistenciais da cidade. Três delas
receberam 300 ingressos cada para
vendas antecipadas a R$ 10 a uni-
dade e ficar com a renda para si:
Provopar, Molivi e Renascer. Já o que
for arrecadado na bilheteria e na
lanchonete do ginásio será doado
ao Recurso Municipal Antidrogas.

Inscrições para os
Escolares estão perto
do fim do prazo
A fase municipal da 66ª edição dos
Jogos Escolares do Paraná será
realizada no próximo mês e o
período de inscrição está perto do
fim. A entrega do formulário de
Mapa Ofício (carimbado e assinado
pela direção da escola) será até às
17h dia 9 de abril, na Secesp, no
Complexo Esportivo Ciro Nardi.
A competição será desenvolvida de
26 de abril a 2 de maio e definirá os
representantes de Cascavel na fase
regional dos Jogos. A participação
na fase municipal é por adesão,
porém, as escolas contempladas
com as AETE’S (Aulas Especializadas
de Treinamento Esportivo) estão
convocadas a participar - de acordo
com a Instrução Normativa 05/2018.
O Regulamento Geral da
competição, com todos os
procedimentos, formulários,
prazos e datas, bem como fichas
de inscrição, estão disponíveis no
site da Prefeitura de Cascavel.
Em caso de dúvidas, o professor
Derli Stein pode saná-las pelo
telefone 3902-1351.

Os ingressos para o 4º Circuito
Cascavel Thai Force custam R$ 10
(antecipados ou na hora) mais a
doação de um quilo de alimento
não perecível. O evento começará
às 19h, mas a pesagem dos atle-
tas está marcada para as 17h.

De olho no jogo de amanhã com o Umuarama, que marcará o reencontro do Cascavel
Futsal com o técnico Nei Victor, às 20h no Ginásio da Neva, pela 2ª rodada da Série
Ouro do Paranaense, os jogadores comandados por Cassiano Klein treinam desde
segunda-feira, na espera de nova partida bastante disputada: “estamos felizes pela
vitória na estreia, num jogo difícil e muito disputado. Olhando o placar final [7 a 2]
não parece, mas o Palmas é um time muito competitivo e organizado. Sabemos que
teremos outro jogo contra outro time muito competitivo, que temos que seguir melhorando
e aprendendo. Estamos trabalhando algumas situações que sabemos que o Umuarama
tem como ponto forte. É uma equipe muito bem treinada pelo Nei Victor”.

CASCAVEL FUTSAL
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Cascavel, 28 DE MARÇO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Luis Eduardo de Souza e Sandra da Luz Quadros
2- Elisandro da Rosa e Vanessa Pauluk
3- Elisson Marcos Silva da Cruz e Gabriella Cristina da Silva
4- Julio Cezar Prestes da Rocha e Raquel Eloisa Pepes
5- Fábio Leal Cardoso e Patricia Valéria da Silva
6- Felipe Augusto Bressan e Thaina Amanda Rossoni Dorneles
7- Claudecir Antunes Marcelino e Marcia Juliane Batista
8- Fábio Rodrigues e Simone Francieli Pires dos Santos
9- Marcondes de Lima Almeida e Daniele Bispo Silva
10- Jorge Henrique Ferreira Machado e Emily Bispo dos Santos
11- Fernando Wesley Santos Gonçalves e Daniela Siedlecki Paula
12- Alex Sandro Fagundes dos Santos e Adrielle Costa
13- Jhonatan de Ramos e Thalia Raiane Melo de Macedo

 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.

Em situação tranquila por ter vencido o
jogo de ida por 6 a 0, fora de casa, o
Grêmio recebe o Juventude nesta quinta-
feira para a partida de volta das quartas de
final do Campeonato Gaúcho, às 21h, na
Arena. Por isso, o técnico Renato
Portaluppi indicou que escalará um time
alternativo para testar novos jogadores. As
ausências permaneceram as mesmas do fim
de semana: Kannemann e Everton, que
defendem as seleções de Brasil e
Argentina, e Geromel e Paulo Miranda,
que seguem lesionados.

Torcida separada no Olímpico
 O dérbi cascavelense que já

nasce com status de clássico terá
ingressos disponíveis tanto para
os torcedores do FC Cascavel, man-
dante, quanto para os do Cascavel
CR, visitante na partida marcada
para domingo, às 16h, no Estádio
Olímpico Regional, pela 5ª e última
rodada da Taça Dirceu Krüger, a 2ª
do Paranaense de Futebol 2019.

Por ter o mando de campo, a Ser-
pente Aurinegra terá espaço maior nos
estádio para seus adeptos. Os torce-
dores da equipe terão acesso às ca-
deiras cobertas, à arquibancada des-
coberta na lateral do campo e tam-
bém ao setor conhecido como “fundo
de gol”, atrás da bilheteria principal
(ao lado do terminal Sudoeste).

Já os torcedores do Cascavel CR
terão espaço no outro “fundo de
gol”, com acesso ao lado da Praça

CEU (Centros de Artes e Esportes
Unificados) e do estacionamento
fechado do estádio.

Os valores para as arquibanca-
das descobertas são R$ 32 (intei-
ra) e R$ 17 (meia-entrada) e crian-

ças de até 10 de idade não pagam
ingresso e os torcedores do FC com
a camisa da equipe paga promoci-
onalmente R$ 17. Já os valores
para as cadeiras cobertas são R$
62 (inteira) e R$ 32 (meia).

GRÊMIO
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