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 Quem esperava comer pizza vai ter que arranjar outro motivo. Pelo menos desta vez, a
primeira da história, a Câmara de Cascavel cassou o mandato de um vereador acusado

de quebra de decoro parlamentar. Todos os 20 vereadores presentes votaram pela
cassação do mandato de Damasceno Junior, acusado de ficar com parte do salário dos

assessores. A suplente Nadir Lovera toma posse na próxima semana.
 Págs. 3 e 6

Nova tarifa de
R$ 3,90 entra
em vigor dia 5

Em votação unânime,
Damasceno é cassado

 Pág. 7

FC e CCR fazem a “final” do Paranaense neste domingo, no Estádio
Olímpico. Para ambos só a vitória interessa.  Pág. 14Clássico dos Guizos:

FCC

 FÁBIO DONEGÁ
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Opinião “O que vai ser feito em termos
de ordem do dia vai ser algo
muito conciliador, colocando

que as Forças Armadas
combateram o nazi-fascismo,

combateram o comunismo e isso
é passado, faz parte da história.
(...) Acho que, no futuro, vai ser

visto que o 31 de março foi o
ápice das intervenções militares

durante a história da
República”.
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Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

 AGÊNCIA BRASIL

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Alheio à polêmica, o vice-
presidente da República,

Hamilton Mourão, disse ontem
que a celebração do dia 31 de

março de 1964 deve ter um
tom de “muita conciliação”.

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Sutilezas letais: os sintomas
menos conhecidos do infarto

 Dor e aperto no peito que irradiam para o braço es-
querdo e pescoço são os sintomas mais comuns e conhe-
cidos de um infarto do miocárdio, popularmente chamado
de ataque do coração. Quando esses sinais se manifes-
tam, quase todo o mundo sabe que é preciso buscar socor-
ro médico imediatamente.

No entanto, poucos conhecem a existência de outros sin-
tomas, mais sutis, que também podem indicar a iminência ou
início de um acidente cardiovascular. Falta de ar, cansaço,
azia e dor na mandíbula estão entre eles.

O problema dessas manifestações, em especial quando
uma ocorre isoladamente, é que as pessoas não a associam
ao infarto. Costuma-se achar que um analgésico ou antiácido
resolverá a situação.

Por isso, é importante a conscientização sobre a necessi-
dade de também procurar atendimento médico nesses ca-
sos. Não vale a pena correr o risco de subestimar as reações
do organismo. Afinal, metade das mortes por ataque cardíaco
acontece nas primeiras horas depois dos sintomas iniciais.

Quanto mais rápido for o socorro, maiores as chances de
sobrevivência e menor a probabilidade de sequelas.

Adotar uma providência com agilidade é importante para
preservar vidas. Quando se trata do coração, é muito melhor
pecar pelo excesso de cuidado, porque a negligência no so-
corro pode ser letal.

Ricardo Pavanello é membro da Diretoria da
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo
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Pautas positivas

Câmara nova
Alécio Espínola entra para a
história do Legislativo de
Cascavel como o primeiro
presidente a conduzir uma
cassação de mandato e de
forma muito dinâmica,
eficiente e coerente. Não deu
lado para “mimimi”. Essa não
foi a primeira vez que um
parlamentar é denunciado,
mas as investigações sempre
terminaram em pizza. Teve o
caso de Rui Capelão, em
2001, que assinou papel
comprando votos e mesmo
assim foi absolvido, depois
condenado pela Justiça
Eleitoral. Teve Mário Seibert,
denunciado por usar uma
van para transportar
pacientes, em 2007, também
foi absolvido. Teve Paulo
Bebber, em 2014, acusado de
pedir “500 paus” de propina
para liberação do conjunto
Rivieira, absolvido, mesmo
tendo passado mais
de 100 dias preso.

Injustiças?
O advogado Armando Souza
chegou a citar os dois
casos - de Mario Seibert e
Paulo Bebber - como
exemplos. Disse o advogado
que - apesar da absolvição
na Câmara - o Ministério
Público abriu processos que
“acabaram com a carreira
política deles”. Ambos foram

Escolta aos ameaçados
Vereadores chegaram à Câmara de Cascavel escoltados

ontem, após o que entenderam como ameaças disparadas
por Damasceno Júnior pelo WhatsApp na noite anterior. O
agora cassado enviou vídeos em que parlamentares foram
atacados a bombas. O caso foi denunciado para a Polícia

Civil. O relator da Comissão de Ética, Misael Júnior,
contratou uma equipe de segurança que o escoltou até a
Câmara. Alécio Espínola, presidente da Casa, também teve

reforço policial de casa até a Câmara.

Passada a turbulência, Espínola quer deixar a marca da
renovação na Câmara: “Essa foi uma sessão desgastante e
uma cassação que nos causa constrangimento. Porém,
vamos superar isso e trazer para a Câmara pautas positivas”.

absolvidos também pela
Justiça - Seibert no caso da
van e Bebber no caso de
funcionários fantasmas. No
entanto, “não vi um
promotor pedir desculpas”,
disse o advogado.

Fogueira acesa
Armando comparou a
tribuna a uma condenação
medieval: “Uma caça às
bruxas, condenação
sumária, inclusive com
antecipação de votos antes
da sessão de julgamento.”

Boca de Cascavel
Jorge Bocasanta também quis
deixar seu nome na história.
Mas de maneira negativa.
Criticou a imprensa por não
dar notoriedade a
investigações do gabinete
dele, atacou o Ministério
Público e defendeu
Damasceno, dizendo que era
uma “tempestade em copo
d’água”. Reforçou que há
colegas que também pegam
dinheiro de assessor. Ao
votar, em vez de “favorável”
ou “contra”, disse que seguia
o voto de Rafael
Brugnerotto, que usou seu
espaço para criticar o
trabalho da Comissão de
Ética. Perderam a
oportunidade de contribuir
com a limpeza que a
população espera.

 Por decisão unânime,
a Câmara de Vereadores
cassou ontem o mandato
parlamentar de Damasce-
no Júnior (PSDC) por que-
bra de decoro parlamentar.
Foram 20 votos a favor do
relatório da Comissão de
Ética, incluindo o voto do
presidente da Câmara, Alé-
cio Espínola (PSC). Após a
publicação em Diário Ofi-
cial, haverá a convocação
da suplente, Nadir Lovera
(PTdoB), para que assuma
a função. Isso deve ocor-
rer já na próxima semana.

A sessão começou pou-
co depois das 9h30 com
forte aparato policial den-
tro e fora do prédio. O pú-
blico esperado não compa-
receu e tudo transcorreu
sem incidentes. Dentre os
vereadores, a única cadei-
ra vazia era de Damasce-
no Júnior, que faltou por
orientação da defesa.

Apesar de ter negado o
pedido de adiamento do jul-
gamento, o advogado Ar-
mando Souza, em mais
uma manobra para ganhar
tempo, visto que havia sido
nomeado defensor há dois
dias, requereu o arquiva-
mento da sessão. Ele ale-
gou que havia transcorrido
o prazo legal de 90 dias,
contado desde a notifica-
ção do acusado até o julga-
mento. Porém, o arquiva-
mento foi negado. No en-
tendimento da Procurado-
ria Jurídica, os prazos foram
cumpridos conforme o pre-
visto no Código de Ética e
Decoro Parlamentar e não
conforme a Comissão Pro-
cessante, usada como ar-
gumento pela defesa.

Dessa forma, seguiu o
julgamento e, embora tives-

Damasceno cassado
se duas horas para defesa,
o advogado falou meia hora
aos vereadores. Sua estra-
tégia foi desconstruir o tra-
balho de investigação da
Comissão de Ética e des-
qualificar as provas e os
testemunhos. Reclamou
a falta do contrato da com-
pra do carro, dos originais
dos recibos e até ata no-
tarial registrada em cartó-
rio para dar legitimidade
aos prints das conversas
de celular. “Isso poderia
ser forjado”, sugeriu.

O advogado questio-
nou ainda o motivo pelo
qual a Comissão de Ética
não pediu a prisão em fla-
grante da assessora Tali-
ta de Menezes, que, mes-
mo nomeada no gabinete
de Damasceno, confirmou
devolver parte do salário.

Ao fim da votação, e di-
ante da derrota, o advoga-
do disse que respeita a de-
cisão, que não deve pedir
anulação da sessão e que
qualquer recurso depende-
ria da decisão de Damas-
ceno. E revelou surpresa
com o resultado: “Pode-
mos discordar, mas respei-
tamos a representativida-
de. Não esperava esse re-
sultado unânime. Acreditá-
vamos que seria arquiva-
do pelas argumentações,
mas entendemos que a
pressão popular acaba for-
çando os vereadores a vo-
tar dessa forma”.

Leia mais sobre o assunto na página 6 desta edição.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

PASSE o
leitor de QR
Code do seu
celular para
ver a íntegra
da sessão e
ler a matéria
completa
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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.

More onde os outros

gostariam de passar

os finais de semana.

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.



n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Divulgação
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 Histórico de vereadoras
A última vereadora eleita de maneira direta para a Câmara de Cas-
cavel foi a advogada Leonilda Risso, na gestão 2001/2004. Desde 

então, as mulheres assumiram cargos apenas em períodos de 
licença ou afastamento de curto prazo dos demais parlamentares. 
No fim da gestão, em setembro de 2008, Egídia Covatti ficou no 

cargo por quatro meses após a perda de mandato estipulada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Mário Seibert. O mesmo parlamentar 
foi reeleito na gestão 2009/2012 e por seis dias deixou o lugar 
para Rosa Ligeiro, em junho de 2012, pois estava afastado pela 

Justiça. Já entre agosto e outubro de 2014, Danny de Paula (PMN) 
ficou no lugar de Robertinho Magalhães - ela tinha como caracterís-

tica a cor rosa e chegou a criar a “Cartilha da Danny”. 

Nadir: “Não estou acreditando”
 A partir da próxima semana, 

uma mulher volta a ocupar uma 
das 21 cadeiras do Parlamento 
cascavelense: Nadir Lovera (PT-
doB), suplente de Damasceno 
Júnior. Ela obteve 876 votos nas 
últimas eleições e quebra um je-
jum de 15 anos da representati-
vidade feminina no Poder Legis-
lativo de Cascavel.

Desde março do ano passado, 
Nadir tem aproveitado a aposen-
tadoria ao lado do companheiro, 
o médico Jadir de Mattos, que foi 
vereador diversas vezes e vice-pre-
feito de Cascavel. Nadir se aposen-
tou após 22 anos como servidora 
pública da prefeitura. Sua última 
função foi a chefia da Coordenação 
do Procon, cargo deixado após uma 
briga com uma advogada do órgão. 
Também chegou a ser empresária, 
tinha uma loja na esquina da São 
Paulo com a Souza Naves, vendida 
há quatro anos.

Diante da cassação do manda-
to de Damasceno Junior, a suplen-
te de vereadora - que será ainda 
diplomada - se diz surpresa com 
a decisão da Câmara. “Não estou 
acreditando! Não tinha expectati-
va alguma de cassação, pois bem 
sabemos que o histórico da Câma-
ra não é essa conduta tomada”, 
confessou ontem, logo após o fim 
da sessão extraordinária. 

Na gestão de Edgar Bueno 
(PDT), Nadir era diretora da Se-
cretaria Antidrogas. Deixou o car-
go para se candidatar a vereado-
ra, mas não se elegeu, apesar 
da expressiva votação, pelo PTB, 
de 1.564 votos. 

Devido à legenda partidária, 
não pôde assumir. Para se ter 

uma ideia, a quantidade era supe-
rior à votação de outros dez verea-
dores eleitos. 

Em 2008, ela também foi candi-
data e recebeu 1.083 votos, mas 
ainda insuficientes para assumir 
uma vaga. “Nesta última eleição, 
entrei mais para ajudar o partido. 
Não estava confiante, pois após 
as duas derrotas fiquei desanima-
da”, admite Nadir, que agora pas-
sa a representar a política femini-
na e garante que vai fazer de tudo 
para desempenhar bem a função: 
“Vou fazer minha parte como cida-
dã e como mulher. Sou pioneira e 
estou em Cascavel desde 1º de 
maio de 1951, quando cheguei no 
colo dos meus pais. Quero desem-
penhar um ótimo trabalho”.

Nadir nasceu em Concórdia, 
Santa Catarina, tem dois filhos: a 
dentista Patricia Lovera, 44, e o mé-
dico Eduardo Lovera Tedesco, 37. 

Apesar de assumir a vaga na 
Câmara, Nadir lamenta a situa-
ção de Damasceno: “É um jovem 
que tem um futuro pela frente. 
É uma situação que não gostaria 
de enfrentar e não quero tripu-
diar. Isso serve de exemplo para 
que todos possamos rever as 
nossas ações”. NADIR Lovera é a mais nova vereadora de Cascavel

Leia mais sobre a cassação de Damasceno Junior na página 3 desta edição.
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

Cascavel, 29 de março de 2019

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

 01- GILMAR DECKI E FERNANDA CRACCO
02- ÉVERTON CRISTIANO LAUTERT E VANESSA CRISTINA FURTADO ABU ALI
03- BEN HUR DE MACEDO E KARINA RUIZ BARBOSA
04- ALESSANDRO FALKEMBACH E FERNANDA CAMARGO DE OLIVEIRA
05- VAGNER NUNES FERREIRA E DANIELA DIAS
06- MICHEL ANTUNES DE OLIVEIRA E MARILISA LAROCCA
07- PAULO MACENO DE OLIVEIRA E CLÉRES ANDREA SILVA CHAVES
08- CLAUDINEI BARRETO VIANA E SUELLEM SOARES DE ALMEIDA
09- JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS E CLEIDIANE ARAUJO PINTO
10- MARCIO PACÍFICO VALCHAK E INGRIDY PAVAN
11- GEOVANE DE LIMA DA SILVA E ANDRESSA LORENA RIBEIRO
12- IURY GABRIEL ANTENOR E HÉLEN CRISTINA NUNES RAMOS
13-- CIRSO BELMIRO DE SOUZA E SANDRA APARECIDA DOS SANTOS
14- RAFAEL GONÇALVES ROSSI E ARIELLI DOS SANTOS
15- ELIAS EULOSIO DALLA CORTE E MAYLA REGINA LIBERALI
16- ALEX JOSÉ DIONISIO E CAMILA SATURNINO SALVADOR
17- ADELSON JOSÉ GODOI DE SOUZA E ANA PAULA MIRANDA
18- EMERSON BATISTA DE OLIVEIRA E ANA PAULA DO NASCIMENTO
19- EVERTON SOARES XAVIER E LUANA DE ABREU LEMOS
20- ANDERSON SILVA FORTUNATO E BRUNA ALVES RODRIGUES
21- CHARLES SEUCHUCO E BARBARA ALANA PEREIRA
22- ANDRÉ FRANÇA E ANNY CAROLINE DUARTE DE CARVALHO
23- DIONI CARLOS ALVES E GABRIELI DUARTE DE MORAES
24- GERSON PEREIRA E GRASIELLY MOREIRA

 Cascavel terá Semana 
da Consciência 
sobre Autismo

De 2 a 6 de abril será realizada a 1ª Semana 
Municipal da Consciência sobre o Autismo 
em Cascavel. A promoção é da Amac (Asso-

ciação de Mães de Autistas), entidade criada 
em outubro de 2017 e que integra cerca de 
200 famílias. A programação conta com o 

apoio da Câmara Técnica de Ação Social da 
Acic, atualmente coordenada pelo empresá-

rio Renan Simões Tonin.
As atividades da Semana da Consciência sobre 
o Autismo terão início na terça-feira (2) com a 
publicação de artigos e a entrega de panfletos 
em escolas. No dia 3, na Unopar, será realizada 

uma palestra exclusiva a pais e familiares 
de autistas. O tema Dicas práticas sobre as 

dificuldades do dia a dia e inclusão escolar será 
apresentado pela estudiosa do assunto Ivanir 
Warken. Nos dias 4, 5 e 6 serão desenvolvidas 
ações às famílias de autistas. A presidente da 
Amac, Samatha Ester Stinik, informa que já 

começaram os primeiros movimentos para a 
preparação de um grande congresso estadual 
sobre autismo, inicialmente agendado para a 
metade do ano em Cascavel. A finalidade des-
sas ações todas, além de promover a integra-
ção e a troca de experiências entre as famílias, 
é informar e orientar a população sobre o TEA 

(Transtorno de Espectro Autista).  

Batido martelo: tarifa
sobe para R$ 3,90

Após quase quatro meses de 
negociação, o novo valor da tarifa 
do transporte coletivo foi definido 
ontem em R$ 3,90 e passa a vigo-
rar a partir da próxima sexta-feira 
(5). “Foi uma dura negociação. A 
revisão anual da tarifa está estabe-
lecida no contrato e foi protocolada 
ainda em dezembro. Seguramos, 
conversamos com as empresas e 
agora, fechada a negociação sala-
rial dos trabalhadores, definimos 
o reajuste, que fica bem abaixo do 
que as empresas reivindicaram”, 
disse o prefeito Leonaldo Paranhos. 

O índice de reajuste proto-
colado pelas empresas era de 

13,69%, o que elevava a tarifa para  
R$ 4,15. Com o subsídio sobre 
o óleo diesel assegurado nesta 

semana pelo governo do Estado, 
ela ficaria em R$ 4, ou seja, 2,5% 
maior que o valor estipulado.
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 Ainda em alusão ao Dia Mundial da 
Água, comemorado dia 22 de março, a 
Secretaria de Meio Ambiente deu início 
ontem (28) à primeira etapa da ação de 
limpeza do Córrego Bezerra, no Bairro 
Santa Cruz, zona oeste de Cascavel. Pela 
manhã, os servidores realizaram a lim-
peza do entorno do córrego e cortaram 
árvores invasoras, como a leucena.

De acordo com o diretor da Secre-
taria de Meio Ambiente, José Luiz Fer-
reira, a retirada dessas espécies deverá 
ser feita para que árvores nativas sejam 
plantadas na recomposição da mata ci-
liar e também para que a Secretaria de 
Serviços e Obras Públicas possa fazer a 
contenção da erosão que já causa riscos 
à população. “Para conter a evolução da 
erosão a Secretaria de Obras fará um 
aterro com pedra marroada e a instala-
ção de guarda-corpo”.

Durante a manhã, cerca de 20 servido-

Meio Ambiente inicia 
limpeza no Córrego Bezerra

res, quatro caminhões e uma retroescava-
deira foram colocados na ação, que come-
çou pela Rua Tupis e foi até a Tupinambás. 
Na segunda etapa o serviço será feito até a 
Avenida Brasil e depois até a Avenida das 
Torres. A intenção da Secretaria de Meio 
Ambiente é recolher lixo e entulho jogados 
no córrego pela população.

“Nós encontramos aqui TVs, sofás, 
capacetes, restos de material de cons-

trução, lixo doméstico, uma infinidade 
de coisas que são coletadas pelo Muni-
cípio e que não teria necessidade de ser 
jogado na água”. 

Com relação a móveis e eletrodomés-
ticos, os volumosos, basta a pessoa ligar 
para o número 3902-1392 e agendar que 
os servidores vão com caminhão, coletam 
e dão o destino correto para esses mate-
riais, informa o diretor da secretaria. 

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ
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Parabéns!
Paulo Arei, Ana Maria Gar-

buio, Jaimir Nicolao, Lucidina 
Machado de Moura, Eduardo 
Miola, Fabio Rogério Barbi, 

Jessica Mattos, Sidney Fernan-
des, Eliseu Langner de Lima, 

Adriano Martini, Jeferson 
Silveira e Domingos Pascoal 

Pereira de Souza.

Noite do Flash Back
Que tal curtir uma noite diferente e nostálgica neste fim de 

semana? A Areac (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos 
de Cascavel) promove neste sábado (30), às 21h, em seu novo 

salão social, a Noite do Flash Back, com canções que marcaram as 
épocas de 1970 e 1980. O set list retrô da noite ficará por conta 

do DJ Pepi. Convites: (45) 3224-2474, com Fernanda.
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MALHAÇÃO 
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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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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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Valentina desconfia de Olavo 
Em “O sétimo guardião”, Machado se isola na delegacia. Lucilene incentiva Cássia a ir ao 
encontro de Machado. Lourdes Maria surpreende Geandro. Gabriel convoca os guardiães 

para falar sobre a situação de Machado. Stella descobre que Guilherme rejeitou Mirtes. Mirtes 
convence Mattoso a lhe ceder seu quarto na pousada. Valentina procura Marilda e desconfia de 

que Olavo esteja armando contra ela. Machado decide revelar a Cássia sobre a Irmandade.

DI
VU

LG
AÇ

ÃO



11VARIEDADESCASCAVEL, 29 DE MARÇO DE 2019 

horóscopo

Ár
ies

Gê
me

os
Vir

ge
m

Ca
pri

có
rni

o
Es

co
rpi

ão
Pe

ixe
s

To
ur

o 
Le

ão
Câ

nc
er

Lib
ra

Aq
uá

rio
Sa

git
ári

o

Você vai ter que trabalhar duro para ser capaz 
de chegar a um acordo com pessoas próximas a 
você sobre o seu planejamento. Apesar de uma 
tendência a pensar muito, você vai manter uma 
perspectiva equilibrada ao sair para tomar ar 
fresco, literal e figurativamente.

A sorte estará com você em seus passos hoje, 
é hora de considerar um investimento financei-
ro e repensar o seu orçamento. Seus exageros 
podem gastar suas reservas de energia. Tente 
compensar isso com uma dieta equilibrada.

Há discussões frutíferas no horizonte. Não he-
site em solicitar ajuda jurídica. Não deixe que 
as necessidades de outras pessoas o oprimam. 
Elas estariam em detrimento de você mesmo e 
você não pode permitir isso.

Na aparente calma da vida cotidiana você vai se 
deparar com situações que abrem as portas a 
um plano superior. Sua distração pode lhe custar 
alguns erros, então você deve desacelerar.

Há discussões interessantes em vista. Não hesi-
te em obter aconselhamento jurídico. Não colo-
que as necessidades alheias à frente das suas. 
Você não pode permitir isso.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto 
emocional e a sorte está com você para o esta-
belecimento de novos contatos. Você está des-
perdiçando tempo demais com assuntos triviais 
e isso o está desgastando.  

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

Você está muito atencioso com as pessoas ao 
seu redor e o calor de suas relações com elas 
vai ser um prazer real. Você deve perceber que 
um mau hábito pode ter consequências infelizes 
para você.

Você terá tempo para se concentrar em um pro-
jeto pessoal, mas não comente nada ainda. Você 
vai rever a sua saúde e o seu estilo de vida diário 
e vai trabalhar em algumas mudanças benéficas.

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de dis-
cussões íntimas. Este é o momento para desen-
volver seu relacionamento com cuidado. “Depois 
de fazer um esforço, vem a recompensa”. Seria 
bom se lembrar disso. 

Um golpe de sorte grande lhe permitirá focar 
em seus objetivos e aproveitar o dia. Não he-
site. Você vai estar em excelente forma. Preste 
atenção no que come e você terá aumento de 
energia.

Você vai conhecer pessoas interessantes. Há 
algo inesperado no ar. Você estará vulnerável 
a dedicar tempo para assuntos domésticos bá-
sicos. Você estará em forma razoável, especial-
mente fisicamente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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"Onde (?)
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Manhattan
(EUA)
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ção social
da Índia

Adam 
Sandler:

ator
americano

Agem;
operam

Órgão da
ONU para
a saúde
(sigla)
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(poét.)
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lamenta
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(fem.)
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da Marinha

Infecção
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bactérias
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(sigla)
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saladas
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Cova (?),
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natural 
de casas
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Preparado 
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psicológico
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pessoas de
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Torres, 
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Lesão comum em
joelhos de esportistas

Célebre vilão de
Shakespeare (Teat.)

Tia, em
inglês

Duas ocorrências em
tempesta-

des de
verão

Opostos

Roberta
(?): cantou
no encer-
ramento

dos Jogos
Olímpicos

do Rio
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
03 
01 
03 
05

A Delegacia de Homicídios já 
tem uma linha bem definida de 
investigação da morte de Lucia-
no Abreu Navarro, de 29 anos. 
E, de acordo com a delegada 
Raísa de Vargas Scariot, diver-
sas pessoas já foram intimadas 
a prestar depoimento, contudo, 
detalhes não serão divulgados 
para não atrapalhar o andamen-
to da investigação. 

Luciano foi morto a tiros no 
Bairro Interlagos na noite de 
quarta-feira, quando andava pela 
Rua Pablo Neruda em um carro. 

 Um computador foi apreendido 
no Bairro Cancelli, em Cascavel, 
ontem, durante a quarta fase da 
Operação Luz da Infância, defla-
grada em todo o País.

De acordo com a delegada 
do Nucria (Núcleo de Proteção à 
Criança e ao Adolescente Vítimas 
de Crimes), Bárbara Strapasson, 
na primeira busca não foi encontra-
do material de pornografia infantil, 
conforme indicavam as investiga-
ções, por isso o equipamento foi 
recolhido e será encaminhado para 
a análise que deve atestar se ele 

Mais um caso suspeito
de pornografia infantil

foi apagado antes da apreensão. 
“A informação que foi repassada 
pelo Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública é de que havia esse 
armazenamento, por isso será fei-
ta a análise e então o homem, que 
já foi identificado, pode ser autua-
do”, explica Bárbara.

Em todo o Estado foram cum-
pridos nove mandados de busca e 
apreensão, em oito cidades. Seis 
homens, com idade entre 23 e 53 
anos, que estavam em posse de 
materiais pornográficos infantis, 
foram presos em flagrante.

FÁBIO DONEGÁ

DELEGADA Bárbara apresenta resultado da 
operação em Cascavel

Preso cai de 3,5 
metros na 15ª SDP

Um detento de 35 anos caiu de uma 
altura de 3 metros e meio na tarde de 
ontem dentro da carceragem da 15ª 
SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel. 

De acordo com informações repassadas 
pela Polícia Civil, João Batista Gonçalves 

dormia em uma rede quando ela 
arrebentou. O homem teve ferimentos 

leves e foi encaminhado à UPA (Unidade 
de Pronto-Atendimento) Brasília, onde 

realizou exames e no fim da tarde 
retornou à carceragem.  

PRESO teve ferimentos moderados e foi levado à UPA  

 Polícia já sabe quem são autores de execução

LUCIANO foi 
atingido por vários tiros 
e morreu na hora 

Ele foi atingido por vários dispa-
ros e morreu no local. 

Luciano já havia sido condenado 
pela morte de Devanildo Pereira de 
Freitas, ocorrida em 2017, no Jar-
dim Gramado. Ele usava uma torno-
zeleira eletrônica quando foi morto.   

 AÍLTON SANTOS 

 AÍLTON SANTOS 
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 O dérbi entre que já é encara-
do como clássico ganhou mais
um adjetivo: decisivo. FC Casca-
vel e Cascavel CR se enfrentam
num jogo histórico neste domin-
go pela 5ª e última rodada da
Taça Dirceu Krüger, a 2ª do Para-
naense de Futebol 2019. O due-
lo está marcado para as 16h, no
Estádio Olímpico Regional.

Para o time aurinegro, a partida
vale vaga na Série D do Brasileiro
2020; para a equipe tricolor, vale
vaga na semifinal desta segunda
metade do campeonato – para isso,
precisa vencer e que Coritiba ou Rio
Branco não vençam. O Cascavel CR
pode ficar com a vaga na Série D
também. Para isso, além de vencer,
precisa que o Cianorte não vença o
Rio Branco em Paranaguá.

PARANAENSE - TAÇA DIRCEU KRÜGER
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 12 4 4 0 0 17 3 14
2º Londrina 8 4 2 2 0 6 4 2
3º Operário 7 4 2 1 1 5 5 0
4º Foz do Iguaçu 4 4 1 1 2 2 3 -1
5º Toledo 2 4 0 2 2 5 12 -7
6º Maringá 0 4 0 0 4 1 9 -8

DOMINGO
16h FC Cascavel x Cascavel CR
16h Maringá x Toledo
16h Londrina x Athletico
16h Foz do Iguaçu x Operário
16h Coritiba x Paraná
16h Rio Branco x Cianorte

5ª RODADA

GRUPO B
1º Coritiba 7 4 2 1 1 7 2 5
2º Rio Branco 7 4 2 1 1 3 2 1
3º Paraná 6 4 2 0 2 7 5 2
4º Cascavel CR 6 4 2 0 2 3 5 -2
5º Cianorte 6 4 2 0 2 3 7 -4
6º FC Cascavel 3 4 1 0 3 3 5 -2

CLASSIFICAÇÃO GERAL
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 20 10 6 2 2 22 7 15
2º Coritiba 17 10 4 5 1 16 6 10
3º Londrina 16 10 4 4 2 13 10 3
4º Operário 16 10 4 4 2 11 9 2
5º Paraná 15 10 4 3 3 14 8 6
6º  FC Cascavel 14 10 4 2 4 10 8 2
7º Cianorte 13 10 3 4 3 4 8 -4
8º Cascavel CR 12 10 4 0 6 8 14 -6
9º Rio Branco 12 10 3 3 4 9 12 -3
10º Toledo 12 10 2 6 2 11 14 -4
11º Maringá 9 10 2 3 5 7 14 -7
12º Foz do Iguaçu 5 10 1 2 7 2 16 -14

Decisão no Estádio Olímpico

FC Cascavel
No FC Cascavel, que teve
o elenco bastante
modificado no último
jogo em relação à rodada
anterior, a única certeza é a ausência do
lateral-esquerdo Willian Simões, expulso
em Cianorte, no fim de semana. Já a
única dúvida no elenco recai sobre o
atacante Ricardo Lobo, em recuperação.
Em relação à formação titular, as
incógnitas são muitas. Da derrota para
o Rio Branco, na última quinta-feira,
para a vitória em Cianorte, o técnico
Paulo Foiani mudou o time em todos os
setores: o goleiro Giba “mandou”
Fernando para o banco; João Carlos
ganhou posição de Everton na lateral
direita; Hítalo Rogério perdeu lugar
para Nilson Jr na zaga; o volante Duda
voltou à posição que havia sido
ocupada por Bidia; Welton iniciou o
jogo no lugar de Tocantins; e Libano
assumiu a titularidade no lugar de Raí.
O FC Cascavel tem mais duas sessões de
treinos antes do dérbi, uma na tarde
desta sexta-feira, às 16h, e outra na
manhã de sábado, às 9h30, para a
definição do time titular.

 FÁBIO DONEGÁ

Cascavel CR
Garantido na Série Ouro
do Paranaense de
Futebol para 2020, o
Cascavel CR quer agora o
que seria a “cereja do
bolo”, depois de ter
conquistado o objetivo de permanecer na
elite do Estadual. Para isso, treina de olho
no “vizinho” FC Cascavel, seu adversário
neste domingo pela última rodada da Taça
Dirceu Krüger, às 16h, no Estádio Olímpico.
O jogo histórico que pela primeira vez
colocará frente a frente duas equipes
profissionais da cidade vale vaga na
semifinal da 2ª Taça para a Serpente
Tricolor, que nos treinamentos da
semana teve o zagueiro Vitor Carvalho
como ausência em algumas atividades.
O defensor, entretanto, não é
preocupação ao técnico Allan Aal, que
espera todos os comandados à disposição
no Clássico do Guizo. O treinador, aliás,
não deve modificar muito a equipe em
relação aos últimos jogos, quando
enfrentou Coritiba e Paraná Clube com a
mesma formação. Novidades seriam os
retornos dos atacantes Rafael Castro e
Sassá ao time titular, por opção de Aal.

Nesta partida histórica – pela
primeira vez duas equipes casca-
velenses se enfrentarão na 1ª Divi-
são do Estadual - o mando de cam-
po é do FC Cascavel. Os ingressos

para as arquibancadas descober-
tas custam R$ 32 (inteira) e R$ 17
(meia-entrada), e para as cadeiras
cobertas R$ 62 (inteira) e R$ 32
(meia-entrada).
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Cascavel, 29 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.

Cascavel Futsal x Nei Victor
Autor da maior goleada na es-

treia da Série Ouro do Paranaen-
se de Futsal 2019, o Cascavel Fut-
sal receberá nesta sexta-feira o
time que venceu pela menor dife-
rença de gols na 1ª rodada, o Umu-
arama. Entretanto, o duelo, marca-
do para as 19h30, no Ginásio da
Neva, pela 2ª rodada, está longe
de ficar nessa definição.

As duas equipes são velhas co-
nhecidas no esporte. Já decidiram
os títulos em 2005 e 2007, com
uma conquista para cada lado. Nes-
sas duas decisões, e em todas que
a equipe cascavelense participou
nos últimos 23 anos, Nei Victor era
o treinador da Serpente. Agora no
time umuaramense, ele fará seu
primeiro jogo contra sua ex-equipe,

nesta sexta-feira.
No último fim de semana, pela 1ª

rodada, o Cascavel goleou o Palmas
por 7 a 2 e o Umuarama venceu o
Matelândia por 4 a 1. Nesta sexta,

os torcedores ainda podem adquirir
ingressos antecipados ao preço pro-
mocional de R$ 20. Na bilheteria da
Neva os valores serão R$ 30 (intei-
ra) e R$ 15 (meia-entrada).

 Paulistão
A semifinal do Paulistão terá a
rodada de ida neste fim de
semana, com São Paulo x
Palmeiras no sábado, às 18h, e
Corinthians x Santos no domingo,
às 16h. A rodada de volta, com
mando invertido, será no próximo
fim de semana.

Fórmula 1
O Grande Prêmio do Bahrein, 2ª
etapa da temporada 2019 da
Fórmula 1, ocorre neste fim de
semana, no Circuito Internacional
do Bahrein, no deserto de Sakhir,
junto com a primeira etapa da
temporada da Fórmula 2, que tem
o brasileiro Sérgio Sette Câmara
como piloto da DAMS. Na F1, o
treino classificatório será neste
sábado, às 12h (de Brasília), mesmo
horário da corrida de domingo.

PLACAR DE ONTEM
CARIOCA

Bangu* ?x? Vasco*

GAÚCHO
Caxias* ?x? Aimoré*
Grêmio* ?x? Juventude*

* Na próxima fase



HOJE NEWS16 HOJE NEWS, 29 DE MARÇO DE 2019


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

