
 Tramita na Câmara de Cascavel projeto que visa tornar obrigatório que empresas
vencedoras de licitação deem um cheque-caução na assinatura do contrato. Assim, se

abandonarem o serviço, perdem o valor do depósito, como uma espécie de multa.

Câmara quer caução de
ganhadoras de licitação
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Com jovens das três escolinhas da Abasmavel (Associação do Basquete Masculino de Cascavel), o basquete
cascavelense voltou a ter uma equipe no Paranaense Sub-17 depois de cinco anos. E ontem teve confronto em
Cascavel. Mas a vitória não veio na estreia: derrota por 66 a 78 para Londrina, num jogo com bom público no Ciro Nardi.

Estadual de Basquete
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Opinião  “2019 pode ser o ano mais
importante da minha vida. Se
tudo der certo, vou chegar ao
objetivo que eu sempre tive:

ser três vezes campeão
mundial. E automaticamente,

alcançaria a vaga no Japão no
ano que vem para os Jogos

Olímpicos de Tóquio. Eu
nunca estou satisfeito. Sempre

busco melhorar.”
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CHEIA
19/04 - 08:12

MINGUANTE
28/03 - 01:11

Megasena
Concurso: 2138

04 13 14 21 30 34

Dupla sena
Concurso: 1920

10 16 17 21 36 491º sorteio

13 19 21 28 30 412º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1795

02 04 07 08 09 10 13 16
17 18 19 22 23 24 25

Quina
Concurso:  4939

05 12 18 44 69

Timemania
Concurso: 1312

08 12 17 19 41 56 73
TIME DO TREZE/PB

Lotomania
Concurso: 1956

03 14 18 37 38 42 44
52 61 62 69 73 74 78

88 90 92 93 94 99

Federal
Concurso: 05375

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

16.255
36.813
45.724
65.903
69.453

Dia da Sorte
Concurso: 131

04 05 11 22 26 27 30
MARÇOMÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

NOVA
05/04 - 05h53

CRESCENTE
12/04 - 16h06

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

DIVULGAÇÃO

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Pódio, vitória, troféu, título. Vocabulário rotineiro de
Gabriel Medina, bicampeão mundial de surfe. A

temporada da principal divisão da WSL começa nesta
terça-feira na Austrália. E quando a palavra

competição entra em pauta, o bicampeão não precisa
de muito tempo para encontrar as respostas.

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens Chuva

Juarez Alvarenga é advogado e escritor -
juarezalvarengacru@gmail.com

Inteligência vivencial
Na vida não é fácil seguir um caminho certeiro com espontaneidade.

Somente com profissionalismo em caminhar nos faz guiar por trajetória
vitoriosa. Parece que os problemas humanos nos atraem com facilidade
levando para o núcleo da correnteza. Afogar nas profundezas de nosso
mar íntimo é um atrativo diário.

Sabemos que na vida de qualquer pessoa um problema traz outro
como também uma solução traz outra. Cabe a nós, com determinação,
seguir um ciclo virtuoso ou vicioso.

Cabe nos conscientizarmos que a profundidade dos abismos proble-
máticos tem saídas mirabolantes e inteligentes. Basta sinalizar no cérebro
que a vida, com menos problemas, deve ser nossa busca incansável.

Congratulamos que no ser humano 80% de seus problemas são
procurados ou inventados, somente 20% são inevitáveis e incontroláveis.

Por isso, sugiro com um pouco de sabedoria vivencial liquidar cate-
goricamente esses 80% de problemas evitáveis, que alicerça nosso
destrutível psíquico com descontrole de nossas rédeas intimas.

A felicidade está em processo de liquidação e por isso acessível a
todos. Já imaginou uma vida com 80% de problemas a menos? Isso é
possível! Basta uma maior vigia de nosso processo comportamental.

Hoje vivo só os problemas inevitáveis. Eles existem e são poucos.
Não procuro mais problemas evitáveis e, por isso, minha qualidade de
vida melhorou significativamente.

Hoje, com essa filosofia de vida, acredito que meu mundo íntimo está
protegido pela própria fortaleza interior.

Numa quarta-feira comum, sob a solidão escura das noites, sem
80% dos problemas evitáveis, vou até a cozinha de minha casa e bebo
um copo de chocolate quente, vendo um jogo de futebol. Parece que
encontrei o paraíso terrestre, longe dos profundos problemas metropoli-
tanos, vendo apenas pela televisão.

Dou graça a Deus de minha inteligência existencial. Que nos pro-
porciona passar pela terra nos deleites positivos, de que uma excelente
filosofia de vida, pode ser o nosso maior patrimônio existencial.

Use sua inteligência vivencial, que toda a manhã terá a graça dos
pássaros cantando no seu quintal.
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De saída

Gratuidades
Com a diferença de um
voto, os vereadores
derrubaram ontem mais um
parecer contrário da
Comissão de Constituição e
Justiça, desta vez sobre um
projeto que garante
gratuidade no transporte
público para pacientes em
tratamento contra o câncer.
A CCJ apontou
inconstitucionalidade. Os
parlamentares defenderam
que a ideia é boa e deve
entrar em votação. A
decisão a favor da proposta
veio com o voto do
presidente Alécio Espínola.

Povo vai pagar
E a pergunta ficou sem
respostas no plenário, pois,
se houver mais gratuidades,
o valor da tarifa aumenta.
Os vereadores pediram para
que seja feito um estudo de
impacto financeiro da
medida. Também querem que
- se aprovado - esse
impacto seja arcado pela
prefeitura. “O poder público
que absorva esse custo”,
disse Roberto Parra. Eis que
então fica a questão: e

Plebiscito do aniversário
Um plebiscito está entre as possibilidades para definir em

definitivo quando será comemorado o aniversário de
Cascavel. Ontem o projeto de Celso Dal Molin (PR) entrou
em discussão, no entanto houve o consenso de que seria
importante fazer uma consulta popular sobre o assunto.
Por isso, a proposta foi adiada por mais cinco sessões. O

parlamentar apresentou um dossiê no qual afirma que neste
ano serão comemorados 67 e não 68 anos. “É dignidade!

Essa ação coloca em ordem a história de Cascavel”,
defendeu Dal Molin. Se sua proposta for aceita, Cascavel
volta a comemorar aniversário dia 14 de dezembro, não

mais dia 14 de novembro.

Braços direito e esquerdo de Leonaldo Paranhos (PSC),
Diego Gomes pediu exoneração do cargo para se dedicar
à empresa. Ailton Lima, gerente do Território Cidadão,
deve assumir cargo na Secretaria de Desenvolvimento
Urbano. Atuante na campanha de Ratinho Júnior,
Alcineu Gruber, presidente do IPMC, é cotado para
assumir a coordenadoria regional do governo estadual.

quem mantém as contas da
prefeitura?

Afastamento
O vereador Romulo Quintino
(PSL) entrou em licença por
dez dias, a partir dessa
segunda-feira (1º), para
tratamento de saúde. O
ofício com o pedido do
vereador foi lido no início da
sessão ordinária e afirmava
que, “apesar de o atestado
médico definir 30 dias,
solicito dez dias”, podendo
retornar antes se houver
melhora. Não informava qual
problema lhe aflige.

Remendos do PDI
Os cidadãos mais atentos
estão vigilantes em relação
às correções feitas pela
administração pública no
Programa de
Desenvolvimento Integrado.
Novas paradas de ônibus
estão sendo abertas - uma
delas no antigo terminal
leste. O recuo do ônibus
bem que poderia ter sido
feito quando houve a
remodelação da Avenida
Brasil. Mas aqui é sempre
assim: faz, quebra e refaz.

Vereadores querem
garantia de obras

 Reportagem: Josimar Bagatoli

ALEGAÇÕES
Durante a sessão de ontem, o presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, Rafael Brugnerotto, reconheceu o
benefício da proposta, mas, mesmo assim, considerou a
existência de “vícios” na medida que poderiam impedir sua
aplicabilidade. Carlinhos Oliveira defendeu a ideia diante as
obras que são deixadas pela metade por empresas
contratadas: “É um mecanismo de segurança jurídica para as
próximas licitações, sem mexer nas atuais. Isso vai dar
garantia ao Município. Vemos obras abandonada pelas
empresas, jogam preço lá embaixo e quando ganham não
conseguem prestar o serviço e simplesmente abandonam o
contrato”, cita o autor da proposta.

 Os vereadores derru-
baram ontem o parecer
contrário da Comissão
Constituição e Justiça so-
bre a criação de uma lei
municipal que exija segu-
ro-garantia das empresas
vencedoras de licitação. A
regra é de que elas deem
o famoso cheque-caução,
garantido a continuidade
da obra, e, assim, se de-
sistir do serviço, perde o
valor depositado, como
se fosse uma multa.

A proposta é do verea-
dor Carlinhos Oliveira
(PSC) e teve como etapa
vencida a avaliação da
Comissão de Constituição
e Justiça, que classificou
o projeto como inconstitu-
cional, pois essa ação
deveria partir do Executi-
vo municipal e não do Le-
gislativo. Mesmo assim, o
projeto será agora discu-
tido em plenário e entra
em votação o conteúdo,
não mais a legalidade.

Entre os requisitos
para habilitar uma empre-
sa, considera o vereador,
será necessário “cercar-
se de todas as cautelas
para evitar insucesso de

contratações”.
Carlinhos aponta lega-

lidade da proposta, visto
que tal exigência está pre-
vista na Lei 8.666, de
1993, a famosa Lei das
Licitações. “Desta manei-
ra, diante da falta de res-
ponsabilidade das empre-
sas que deixam de cumprir
as obrigações, criando pro-
blemas para administra-
ção publica e aos cidadãos,
há uma garantia”.

A lei municipal não cria
novas regras ou modalida-
des de licitação - apenas
exige que os poderes pú-
blicos apliquem as regras
já estabelecidas. “É preci-
so dar um basta nas irre-
gularidades que são co-
metidas pelas empresas
que participam de licita-
ções e depois vencedoras
não têm condições de en-
tregar o objeto contratado.
Ao exigir a garantia, a ad-
ministração se protege,
assim, se não cumprir o
estabelecido, a empresa
deve pagar pela inadim-
plência contratual”, argu-
menta o vereador.
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VOCÊ VAI PODER
COMPRAR O LUGAR
DOS SEUS SONHOS.

DAQUI A
4 DIAS

Rua Jorge Lacerda, 2843.
(próximo à saída para a BR 467)

06 e 07
de abril

EVENTO DE VENDAS
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 Sérgio Roberto Nascimento de 
Campos faleceu no dia 23 de 

março devido a um infarto. Ele 
deixou cinco irmãos, oito sobri-
nhos, a mãe Aracy, a esposa Ida, 
os filhos Carlos Eduardo e Ana 

Paula e três netos. O sepultamen-
to no Cemitério Cristo Redentor 
reuniu família e amigos, que lhe 
prestaram a última homenagem. 
“É muito triste perder um compa-
nheiro de 16 anos. O que fica são 
as lembranças do que vivemos e 
da pessoa que ele era”, ressalta 

sua companheira, Ida.  

ª 30 de outubro de 1953
V 23 de março de 2019 

Cascavelense de coração
Sérgio Roberto Nascimento de Cam-

pos nasceu em 30 de outubro de 1953 
em Ponta Grossa, no Paraná. Fez de Cas-
cavel sua cidade do coração em 1977. 
Casou-se e teve dois filhos, Carlos Edu-
ardo de Campos e Ana Paula de Campos, 
ele arquiteto e ela fisioterapeuta. Após 
a separação, em 2003 Sérgio conheceu 
a professora Ida Elizabeth Canan, com 
quem viveu seus últimos 16 anos.

Sérgio dedicou 20 anos da sua vida 
ao trabalho no Banco do Brasil e depois 
atuou como corretor de imóveis. Traba-
lhou em diversas empresas do ramo em 
Cascavel, como as imobiliárias Cidade e 

JL. “Ele amava Cascavel. Sempre se sen-
tiu cascavelense nato. Quando chegou 
aqui não quis sair mais”, conta Ida.

Simpático, Sérgio conquistou muitos 
amigos ao longo da vida e por isso mesmo 
vivia rodeado deles. Mesmo morando dis-
tante da mãe acamada e dos cinco irmãos, 
já que permaneceram em Ponta Grossa, 
fazia questão de estar presente na vida de-
les. “Ele tinha muito muitos amigos, de to-
dos os lugares. Amava os filhos, os irmãos 
e os sobrinhos. Amava a minha família 
também. Passamos o Natal de 2017 em 
Foz do Iguaçu com meus parentes. Todos o 
adoravam”, cita, emocionada, Ida.

Paixão pela 
pescaria

Pescar era hobby favorito 
de Sérgio de Campos. Com 

os amigos, sempre que 
podia ele estava pescando. 

“Pescaria foi a grande paixão 
do Sérgio. Ele amava ir com 

os amigos e eu também o 
acompanhei diversas vezes. 
Há alguns anos, depois que 
ele se aposentou, ia muito 

pescar”, conta Ida. 

Sérgio Roberto Nascimento de Campos

Despedida

SÉRGIO em um encontro de amigos

CELEBRAÇÃO do Natal de 2017 em Foz do Iguaçu
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 Síndrome de Down
Já a Lei 6.967/19 institui a data de 21 de março como Dia Municipal da 

Síndrome de Down. Representantes do Caut (Centro de Apoio e Defesa dos Di-
reitos dos Autistas de Cascavel); da Amac (Associação de Mães de Autistas); da 

Apae e da Associação Olhar Down participaram do ato na tarde de ontem.
Segundo a presidente da Associação Olhar Down, Márcia Martignoni, essa é 

mais uma forma de inclusão conquistada, “pois queremos que a sociedade veja 
que nossos filhos existem, não com olhar de segregação, mas com olhar de acei-
tação, principalmente no mercado de trabalho, abrindo portas e novas oportu-
nidades. A criação de uma data, embora simbólica, estimula o debate e promo-

ve conhecimento, dissemina, de fato, novas ações e mais conscientização”.
Para o prefeito Leonaldo Paranhos, todas essas ações são voltadas à me-

lhoria da qualidade de vida dos cidadãos, proporcionando inclusão: “Quando 
a gente, definitivamente, conquistar o título de cidade humanizada, de fato 

teremos alcançado o melhor objetivo do nosso trabalho”. 

Pessoas com deficiência
terão Carteira da Saúde

O prefeito Leonaldo Paranhos 
sancionou na tarde de ontem (1º) 
a Lei 6.961/19, que institui a Car-
teira de Saúde para pessoas com 
deficiência e a Lei 6.967/19, que 
estabelece no calendário oficial 
de eventos do Município de Cas-
cavel o Dia Municipal da Síndro-
me de Down, frisando que “em-
bora o direito esteja garantido 
por lei, é nosso papel enquanto 
governantes fazer ações e obras 
que vão ao encontro da expectati-
va das pessoas”.

Isso porque, segundo o secre-
tário de Saúde, Rubens Griep, a 
Carteira de Saúde - uma deman-
da antiga de quem tem limitações 
- facilitará a rotina dessas pesso-
as, que é extenuante, uma vez 
que anualmente elas precisam 
fazer exames para renovar os lau-
dos que comprovem a condição 
de deficiência permanente para 
ter acesso a outras garantias le-
gais em transporte público, cine-
ma e demais atividades culturais, 
concursos públicos, e outros ser-
viços e benefícios. “Além de evi-
tar que essas pessoas precisem 
todo ano repetir essa ação, pro-
movemos economicidade para os 
cofres públicos com a redução de 
exames e atendimentos desne-
cessários, uma vez que a condi-
ção da pessoa não será alterada, 
a menos que ela venha a ter outra 
deficiência ao longo da vida”, ex-
plica Griep.

Já o presidente da APD (Asso-
ciação Paranaense dos Deficien-
tes), Marcos Antônio Silva, diz que 
Cascavel vira modelo para o Para-
ná: “É uma vitória conjunta dos ci-
dadãos e do Poder Público; juntos, 

fazemos a cidade melhor e uma 
referência, pois somos uma das 
primeiras do Paraná a emitir esse 
modelo de carteira de saúde”.

Sancionada a lei, a Secretaria 
de Saúde, com o Conselho que re-

SECOM

presenta a pessoa com deficiência 
no Município, irão agora discutir a 
regulamentação e a confecção da 
carteirinha, estipulando prazos e 
exigências para a vigência e a re-
novação dos laudos.
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Escola Luis Carlos Ruaro
O prefeito Leonaldo Paranhos e a secretária de Educação, Márcia Baldini, assinam hoje 

(2), às 9h, na Sala de Atos da Prefeitura de Cascavel, ordem de serviço para a reforma da 
Escola Municipal Luis Carlos Ruaro, no Jardim Gramado. O valor máximo de contratação 

estipulado para a licitação é de R$ 879.940,77.
A obra visa aperfeiçoar o atendimento, bem como possibilitar ambientes adequados 

para a educação infantil e para o desempenho das atividades dos servidores da unidade. 
Contemplará readequação total da rampa e escada, substituição de revestimento de piso, 
execução de pintura, instalação de cobertura no pátio coberto, adequação da rede pluvial, 

execução de abrigo de resíduos e substituição de esquadrias.
Serão reformados banheiros e cozinha e adequadas as instalações elétricas.

 A Secretaria de Saúde abriu ontem 
(1º) as atividades alusivas ao “Abril 
Verde”, mês dedicado à memória das 
vítimas de acidentes de trabalho. As 
atividades organizadas pela Divisão 
de Vigilância em Saúde do Trabalha-
dor serão realizadas durante os pró-
ximos 30 dias, com ações educativas 
e voltadas à prevenção de acidentes, 
envolvendo empresas, ambientes la-
borais, terminais de transbordo, entre 
outros, promovendo conscientização 
e reflexão. Durante esse período, to-
das as noites o prédio do Paço Muni-
cipal terá iluminação verde.

A Visat (Vigilância em Saúde do 
Trabalhador), entre outras atribui-
ções, investiga casos notificados de 
acidentes relacionados ao trabalho, 
avalia as condições de riscos am-
bientais nos locais e processos de 
trabalho e solicita adequações quan-
do necessário. E, neste mês de abril, 

Cascavel vira verde
para prevenir acidentes

intensificará atividades focando na 
orientação aos trabalhadores e às 
empresas sobre a prevenção de aci-
dentes e demais agravos relaciona-
dos à saúde do trabalhador.

Durante as inspeções de rotina se-
rão distribuídos materiais informativos 
sobre o movimento, com foco especial 
em obras do setor de construção civil, 
reforçando as orientações sobre a ne-
cessidade de atenção quanto ao cumpri-
mento das normas de saúde e de segu-
rança no ambiente de trabalho.

Palestra gratuita
De acordo com o gerente 

da Visat, Wagner Gehlen, como 
incentivo para a empresa/estabele-
cimento que aderir ao Movimento 
Abril Verde, a Secretaria de Saúde 
disponibilizará uma palestra gratui-
ta. “A palestra será ministrada pela 
equipe técnica da Vigilância em 
Saúde do Trabalhador, abordando 
os temas Movimento Abril Verde e 
Vigilância em Saúde do Trabalha-
dor. Os conteúdos propostos terão 
como premissa fomentar quanto à 
importância de se praticar a conduta 
de prevenção”.

Interessados devem entrar em 
contato pelos telefones (45) 3392-
5050/5051 e pelo e-mail visat@
cascavel.pr.gov.br para receber 
informações sobre as condições e 
critérios de disponibilidade.

Demais ações
A campanha também será 

abordada nas salas de espera das 
Unidades Básicas de Saúde, nas 
Unidades de Saúde da Família e nos 
terminais de transbordo do trans-
porte coletivo.

6 de abril  
Dia da Saúde

No dia 6 de abril, durante as 
atividades alusivas ao Dia Mundial 
da Saúde, a Visat também levará ao 
Centro da Juventude o “Movimento 
Abril Verde”, distribuindo materiais 
e orientação à população.

Sobre a data
O Abril Verde é realizado em alusão 

ao Dia em Memória às Vítimas de Aci-
dente de Trabalho, lembrado anualmente 
em 28 de abril. A data é simbolizada pelo 

laço verde e foi escolhida em razão de 
um acidente que matou 78 trabalhadores 
em uma mina no estado da Virgínia, nos 

Estados Unidos, no ano de 1969. 
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 ÓRFÃOS DA TERRA
Elias chega com Rodrigo à festa de Khá-

led. Missade recebe um cartão de sua prima 
Rania, que mora no Brasil. Em São Paulo, Ci-
bele participa de uma manifestação feminis-
ta. Rania prevê o futuro de Zuleika na borra 
do café. Na Síria, a casa de Elias é invadida 
por rebeldes, e Laila percebe que um dos ho-
mens está ferido. Começa a guerra na Síria, 
e a casa de Elias e sua família é destruída. 
Laila e Elias procuram por Missade e Kháled. 
Elias e Laila encontram os corpos de Rodrigo 
e seus demais parentes.

VERÃO 90
Vanessa deixa Jerônimo furioso ao atra-

palhar seu jantar romântico com Manu. Madá 
se preocupa com a reação de Gisela ao ver 
Herculano com Janaína, e avisa a Diana. O 
sucesso da apresentação dos Tigres Sibe-
rianos é comemorado pelo elenco, equipe e 
Janaína. Lidiane tenta resistir à sedução de 
Patrick. Gisela reconhece que Patrick é um 
dos Tigres Siberianos e o beija na frente de 
Lidiane.Dandara reclama com Quinzinho por 
não assumir o namoro com ela.Jofre tenta 
convencer Lidiane a contar a verdade para 
Manu sobre João.Larissa desabafa com Va-
nessa e revela que se apaixonou por Diego. 
Janaína encontra Raimundo, que anuncia 
que a chef de cozinha está na capa da Re-
vista Famosos.  

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Olavo ameaça Gabriel. Valentina avisa 

a Murilo e Marcos Paulo que foi expulsa do 
sobrado. Marcos Paulo descobre que um 
novo químico irá trabalhar no laboratório em 
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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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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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Fabiana e Solange fazem 
 acordo para destruir Gabriela

Em “Malhação”, Tânia afirma a Solange que a acusação contra Gabriela é falsa. Márcio chega 
a Bento Gonçalves e sente a ausência de Pérola. Tânia pede perdão a Gabriela e Álvaro. Brigitte 
anuncia que a cirurgia de Rosália foi um sucesso. Osvaldo, Solange e Virgílio afirmam a Cláudio 
que ele poderá voltar ao Sapiência, caso minta sobre as circunstâncias de sua expulsão. Márcio 

conhece Sirena. Fabiana aceita o acordo de Solange para destruir Gabriela.
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Você sente que está chegando perto da verdade. 
Declare sua posição sem hesitação, mas sem 
ser agressivo. Você está definitivamente em boa 
forma e seus níveis de energia são estáveis.

Hoje é o dia perfeito para perdoar e fazer as pazes com 
alguém próximo ao seu coração. Haverá tanta coisa 
acontecendo em torno de você que você vai correr 
o risco de se desgastar por isso. Tente encontrar um 
pouco de paz e tranquilidade e ouça o seu corpo.

Suas preocupações irão diminuir e isso vai ajudá-lo 
a retroceder e resolver uma questão importante que 
está pendurada no ar. Aproveite ao máximo a relati-
va calma de hoje para realmente pensar sobre o que 
pode estar faltando em sua dieta.

Você vai querer se sentir útil e haverá uma ra-
zão para isso. Uma amizade terá um começo 
positivo. Cuide dos seus músculos, isto permitirá 
que você não se disperse mais e que encontre a 
energia necessária na hora certa.

Você será muito solicitado hoje. Você pode sentir 
tonturas. Você deve reorganizar sua rotina diária 
para encontrar um melhor equilíbrio e um estilo 
de vida mais moderado, que esteja mais em sin-
tonia com sua personalidade.

Você não tem tempo para pensar em tudo an-
tes de agir. Não corra riscos, tome uma decisão 
mais tarde! Cãibras musculares e rigidez corpo-
ral poderiam atrasá-lo. A deficiência de vitaminas 
ou minerais é a razão disso.

A sorte está do seu lado para remover uma 
preocupação que você tem desde desde o mês 
passado. O ritmo atual está levando você fazer 
coisas demais. Você deve pensar em relaxar to-
talmente quando finalmente tiver chance.

Você sentirá necessidade de se afastar de as-
suntos secundários. Você verá isto mais clara-
mente. Você está em sua melhor forma, aprovei-
te para refletir sobre certos hábitos prejudiciais 
em sua vida.

Você vai ter alguns momentos muito bons hoje. 
Um elemento de felicidade está entrando em sua 
vida. Sua paz interior vai lhe dar mais autocon-
fiança e vitalidade em longo prazo. O restante 
será ainda melhor para você.

Se você se mover de maneira direta, você será 
capaz de estabelecer as bases para seus objeti-
vos. Vá em frente. O altruísmo tem levado você 
muito longe, então descanse e pense em si mes-
mo um pouco mais.

Você vai se concentrar em suas estratégias 
e ações para atingir seus objetivos. É hora de 
voltar à pista. Você vai ficar em excelente forma 
se passar mais tempo falando com as pessoas 
próximas a você, sem ser evasivo.

Você terá que tomar decisões repentinas. O dia 
será muito carregado de emoções, mas no bom 
sentido. Você estará mais ciente de suas neces-
sidades de hoje. Você tem melhor controle de 
suas energias e estará no caminho certo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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caçadora
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3/lan — oca — tau. 4/dalí — poet. 6/cersei. 11/nikola tesla. 16/teresa de benguela.
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3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
03 
01 
03 
06

 

Caso Gabriel: Cinco 
meses de sofrimento

Há cinco meses a vida de Már-
cia Batista é mais triste. Emocio-
nada, ela mostra fotos e cartaz de 
Gabriel e ainda espera por justiça 
à morte do seu filho. “Ainda temos 
esperança de que o culpado vai ser 
encontrado e pagar pelo que fez 
com meu filho. A polícia disse que 
tinha três suspeitos, mas dois de-
les foram descartados. O terceiro 
negou o crime, mas o celular dele 
e outros objetos apreendidos pela 
polícia vão passar por perícia. Ele 
contratou um advogado para se 
defender... A delegada me disse 
que precisa ter provas ou então o 
inquérito será arquivado... Eu acre-
dito que a polícia vai conseguir en-
contrar quem fez isso”.

A identificação dos três sus-
peitos teria ocorrido por denúncia 
anônima e a possível identifica-
ção de um vulto que aparece em 
imagens de câmera de segurança 
teria trazido novo rumo à investi-
gação do crime ocorrido dia 1º de 
novembro do ano passado.

Insegurança
Márcia contou que ela e a família 

têm medo de também serem alvos do 
bandido, mas disse que a delegada Raí-
sa Vargas, responsável pelo caso, teria a 
tranquilizado, garantindo que, conforme 
as investigações, o alvo seria apenas 
Gabriel. A Delegacia de Homicídios 
informou apenas que as investigações 
continuam e que todas as informações 
foram repassadas à família. 

O crime
Gabriel Batista de Souza foi morto aos 21 anos no dia 1º de novembro com 

uma facada no peito. O crime aconteceu na Rua Europa, no Bairro Periollo, não 
muito longe da casa da mãe dele. Gabriel fazia bacharelado em Teatro em uma 

universidade de Santa Catarina e veio a Cascavel visitar a família.
Testemunhas disseram ter conversado com Gabriel, que teria falado: “Fui 
assaltado e esfaqueado”. Até o socorro chegar, ele já estava sem vida.
A faca que teria sido utilizada no crime foi encontrada, mas as impressões 
digitais teriam sido apagadas com a chuva. O celular não foi roubado.

A dor da perda
Márcia tem mais cinco filhos e diz que a dor não alivia com o tempo. No jar-

dim, ela aponta para os presentes que o filho lhe trazia: “A roseira, ali, florida... 
foi ele quem me deu... Era um menino tão bom. Não consigo imaginar quem te-
ria a coragem de fazer isso com ele. Meu menino nem morava aqui, veio visitar a 
gente e acontece isso. É muito triste. Só quem perde um filho sabe a dor que é”. 

“Todo o mundo amava o Gabriel. Eu recebi um cartaz lindo feito pelos ami-
gos dele da faculdade, com fotos dele. Uma sala com o nome dele foi inaugurada 

na universidade onde ele estudava. Ele era só orgulho”, continua a mãe, que 
declara: “Encontrar quem fez isso não vai trazer o Gabriel de volta, mas vai haver 

justiça e trazer um pouco de paz para meu coração”. 

 

O CARTAZ com fotos de peças em que Gabriel atuou foi uma  homenagem dos amigos 

AÍLTON SANTOS 
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   LIBERTADORES
19h15 Cerro Porteño x Nacional
19h15 San José x LDU
19h15 San Lorenzo x Palmeiras
21h30 Athletico x Boca Juniors
21h30 Melgar x Jr Barranquilla
21h30 Palestino x Alianza Lima

      SUL-AMERICANA
18h15 Mineros x Sol de América
20h30 U. Católica x Colo Colo

      INGLÊS
15h45 Watford x Fulham
15h45 W. Wanderers x Man. United

      ESPANHOL
14h30 Atlético Madrid x Girona
15h30 Espanyol x Getafe
16h30 Villarreal x Barcelona

       ITALIANO
14h Milan x Udinese
16h Cagliari x Juventus

               COPA DO BRASIL
19h15 CRB x Bahia

JOGAM HOJE

PARANAENSE - TAÇA DIRCEU KRÜGER
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 12 5 4 0 1 18 7 11
2º Londrina 11 5 3 2 0 10 5 5
3º Operário 8 5 2 2 1 5 5 0
4º Foz do Iguaçu 5 5 1 2 2 2 3 -1
5º Maringá 3 5 1 0 4 4 9 -5
6º Toledo 2 5 0 2 3 5 15 -10

Maringá 3x0 Toledo
Londrina 4x1 Athletico

Foz do Iguaçu 0x0 Operário
Coritiba 1x0 Paraná

FC Cascavel 1x1 Cascavel CR
Rio Branco 1x0 Cianorte

5ª RODADA

GRUPO B
1º Coritiba 10 5 3 1 1 8 2 6
2º Rio Branco 10 5 3 1 1 4 2 2
3º Cascavel CR 7 5 2 1 2 4 6 -2
4º Paraná 6 5 2 0 3 7 6 1
5º Cianorte 6 5 2 0 3 3 8 -5
6º FC Cascavel 4 5 1 1 3 4 6 -2

SEMIFINAL
      SÁBADO

16h Athletico x Rio Branco
       DOMINGO

16h Coritiba x Rio Branco

CLASSIFICAÇÃO GERAL FINAL
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 20 11 6 2 3 23 11 12
2º Coritiba 20 11 5 5 1 17 6 11
3º Londrina 19 11 5 4 2 17 11 6
4º Operário 17 11 4 5 2 11 9 2
5º Paraná 15 11 4 3 4 14 9 5
6º FC Cascavel 15 11 4 3 4 11 9 2
7º Rio Branco 15 11 4 3 4 10 12 -2
8º Cianorte 13 11 3 4 4 4 9 -5
9º Cascavel CR 13 11 4 1 6 9 15 -6
10º Maringá 12 11 3 3 5 10 14 -4
11º Toledo 12 11 2 6 3 11 17 -6
12º Foz do Iguaçu 6 11 1 3 7 2 16 -14

O FC Cascavel deixou o jogo histórico com o Cascavel CR com um ponto na bagagem graças a um gol marcado
aos 48min do segundo tempo, o que foi suficiente para a equipe comemorar a vaga na Série D do Brasileiro
de 2020, apesar de ela precisar ser confirmada com a não classificação do Rio Branco à decisão geral do
Campeonato Paranaense. O fato é que o time aurinegro novamente levou grande público ao Estádio
Olímpico. Foram 4.138 pessoas registradas nas bilheterias. A comissão técnica comemorou o empate no
apagar das luzes. “A sensação é de dever cumprido. Acho que de tudo que foi projetado, o principal era
chegar à Série D. E a gente conseguiu. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao FC Cascavel por
ter acreditado no meu trabalho. E a gente retribuiu conquistando a vaga tão sonhada. Fez a diferença acreditar
até o fim. Todos estão de parabéns”, comemorou o técnico Paulo Foiani.

“2020” é na próxima semana
Após quase ficar de fora do Esta-

dual às vésperas da estreia e pas-
sar do rótulo de “rebaixado” para
“quase semifinalista”, o CCR (Cas-
cavel Clube Recreativo) já começa a
pensar em 2020. Segundo o presi-
dente da equipe, Tony Almeida, o
planejamento para a próxima tem-
porada começará a ser pensado na
próxima semana. Até, um folga para
analisar o que foi eito este ano.

“Na próxima semana já começa-
remos a pensar no próximo ano
porque há muito a ser organizado.
Temos que começar buscar parcei-
ros, até porque também tem a pos-
sibilidade de sair o torneio sub-23
no segundo semestre. Para o Para-
naense Sub-17 já está certo, alinha-
do e adiantado para participarmos
com jovens da cidade e da região”,
explica o dirigente, sob os próximos
passos da equipe.

Tony diz que apesar das dificul-
dades, os jogadores nunca desani-
maram e elogiou o grupo. “Tivemos
dificuldades e quase não disputa-

mos o campeonato, mas em mo-
mento algum desanimamos. Não
nos entregamos e buscamos sem-
pre melhorar, e o grupo esta de pa-
rabéns, foram guerreiros, compra-
ram a ideia e vestiram a camisa. O
grupo todo está de parabéns pela
dedicação nesses meses de traba-
lho, jogadores e comissão técnica”.

 QUASE LÁ
“Nosso pensamento é de crescer um
pouco a cada ano. Temos que nos nos
estruturar melhor e organizar e quitar

as dívidas para termos condições de
investir todo o dinheiro numa equipe

para ir mais forte em 2020 para buscar
a Copa do Brasil, que era o objetivo

deste ano, mas perdemos pontos para
nós mesmos. Contra Londrina,

Maringá e Toledo jogamos bem em
casa e perdemos pontos cruciais para

sonhar com a vaga. Mas ‘estamos
vivos’, e se Deus quiser o próximo ano

vai ser melhor, com investimento,
trabalho melhor organizado e
planejado. Estamos com esse

pensamento”, finaliza Tony Almeida.

 AÍLTON SANTOS
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Cascavel, 02 DE ABRIL 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.

 A noite de terça-feira será es-
pecial na Arena da Baixada. Pela pri-
meira vez desde a inauguração do
estádio, o Athletico vai receber o
Boca Juniors, um dos maiores do
continente, em jogo válido pela 3ª
rodada da fase de grupos da Liber-
tadores, às 21h30.

Nas duas rodadas iniciais, o Fu-
racão teve um desempenho aceitá-
vel. Fora de casa foi superado pelo
Tolima e na Arena goleou o Jorge
Wilstermann. Agora, diante do gi-
gante argentino, a ordem é manter
a agressividade no setor ofensivo
para assumir a liderança da chave.

Já que no Estadual o CAP utiliza o

Athletico x Boca Juniors
time de aspirantes, o técnico Tiago
Nunes tem a sua disposição os prin-
cipais jogadores e a tendência é re-
petir a escalação que massacrou o
Wilstermann na rodada anterior.

Se do lado brasileiro a expec-
tativa é imensa, o mesmo pode
se dizer do Boca Juniors. Após
um momento de turbulência com
o vice-campeonato da última Li-
bertadores, Gustavo Alfaro pare-
ce ter encontrado a melhor for-
mação e vai com força máxima
para encarar o Furacão.

No último fim de semana, o ata-
cante Ramón Ábila se tornou baixa
durante a partida contra o Banfield

e nem viajou ao Brasil. Em seu lu-
gar, o comandante vai colocar Be-
nedetto, conhecido do público bra-
sileiro, principalmente pelo torce-
dor do Palmeiras.

PALMEIRAS

O Palmeiras desafia o San Lorenzo
nesta noite, às 19h15 (de Brasília),
em Buenos Aires, pela 3ª rodada da
fase de grupos da Copa Libertadores
2019. Sem Ricardo Goulart (foto),
poupado, o Verdão defende um
ótimo retrospecto como visitante no
torneio continental. Das últimas sete
partidas fora do País, o alviverde
venceu seis e sofreu apenas uma
derrota, para o Boca Juniors na
semifinal da edição passada. O
desempenho como visitante faz do
Palmeiras o brasileiro com mais vitórias
fora do Brasil no torneio, com 34.
Nesta noite, novo triunfo significará
um grande passo rumo à classificação
para as oitavas de final. O Verdão
lidera o Grupo F com 6 pontos e o
San Lorenzo é o vice-líder com 4.
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