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COB confirma Cascavel sede dos Jogos da Juventude
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Pagamento de IPTU  garante
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Minicelulares e droga são
apreendidos em vistoria na PEC
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 MUTIRÃO
Com participação de cirurgião norte-americano, uma equipe de médicos realiza nesta semana um

mutirão de reconstruções faciais no Ceapac. Na segunda foram operadas três crianças e ontem três
adultos passaram pelo procedimento para correção de anomalias.

 JEAN CONTI
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Apesar de estar em vias de ser extinta, a Cettrans segue com as contratações de
servidores. Na última semana foram convocados para apresentação de documentos e

participação de cursos 62 concursados: 34 agentes de trânsito, 20 agentes de
transporte e oito agentes operacionais.

Perto do fim, Cettrans
convoca 62 servidores
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Opinião  “Aquele que
esquece seu
passado está
condenado a

não ter futuro”.

EFE/ ABIR SULTAN
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Luiz Carlos Amorim é fundador e presidente do Grupo
Literário A Ilha; ocupante da cadeira 19 da Academia Sul

Brasileira de Letras

 SOS saúde no Dia Mundial da Saúde
 O dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. Não temos muito

o que comemorar, porque a saúde pública brasileira está um
caos, as pessoas que dependem do SUS esperam meses, anos,
por uma consulta, faltam médicos, faltam leitos, funcionários e
equipamentos nos hospitais, faltam hospitais, há pessoas mor-
rendo nas filas de emergências e postos de atendimento. Ape-
sar de terem alardeado aos quatro ventos que a saúde pública
de nosso país é modelo, que funciona às mil maravilhas.

Sem contar que a saúde do planeta também anda na
UTI, por conta dos maus cuidados do próprio ser humano
que vive nele. E a natureza está se rebelando, está dando o
troco por tanto descaso, como temos visto ultimamente, no
Brasil e em outros países.

Estou sendo pessimista? Infelizmente não, estou sendo
apenas realista. Gostaria de constatar que estou simplesmen-
te exagerando, mas todos sabemos que não é assim.

Quando falamos de saúde, devemos pensar na saúde do
ser humano e na saúde do Planeta Terra, na saúde do nosso
meio ambiente. E todos sabemos que a saúde de todos os três
não anda boa, faz muito tempo. Não cuidamos da natureza,
não respeitamos a natureza como ela merece ser respeitada
e ela não aceita desaforo. Dá o troco. Então, se a saúde da
Mãe Natureza não vai bem, a nossa também não, consequen-
temente. E a culpa é nossa.

Não cuidamos do lugar onde vivemos, fragilizamos a saúde
do planeta, envenenamos o ar, a água, a terra. O resultado é a
nossa saúde fragilizada. Precisamos devolver a saúde ao meio
ambiente, ao planeta, para restabelecer a nossa própria saúde.
Com muita urgência. Porque o tempo está se esvaindo.

Foi com esta frase, que disse ser de autoria própria
- mas que lembra a citação “Aqueles que não

podem lembrar o passado estão condenados a
repeti-lo”, do filósofo espanhol George Santayana -,

que o presidente Jair Bolsonaro marcou sua
passagem durante visita a Yad Vashem, o Centro

de Memória do Holocausto, em Jerusalém. O
museu é um local de tributo aos 6 milhões de

judeus mortos pelos nazistas durante o Holocausto.
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Bases para bombeiros

Irritação no Paço
Como tudo na prefeitura é
motivo para solenidade, o
saguão quase vazio ontem
para o lançamento da
reforma da Escola Luis
Carlos Ruaro, licitada por
R$ 632 mil, deixou
Paranhos visivelmente
irritado. Poucos secretários
estavam presentes: Renato
Segalla, Cletírio Feistler,
Alcineu Gruber e Márcia
Baldini. A desorganização
estaria nos convites feitos
às pressas, sem tempo
suficiente para mobilizar
apoiadores e interessados.

Tem que comemorar
Diante o anúncio da obra, o
prefeito deu uma leve
alfinetada em seu antecessor:
“É motivo para comemorar
essa obra. Estamos fazendo
várias entregas e lançando
obras, tornando uma rotina.
Isso não era normal anos
atrás”, argumentou.

Luto na Câmara
Durante a sessão de ontem,
o vereador Celso Dal Molin

Paranhos na articulação
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) tem dado seus pitacos
na composição do governo estadual. Ontem, ao comentar o

convite de Alcineu Gruber para assumir a coordenadoria
regional do governo, Paranhos atribuiu a ele um perfil

difícil: a falta de interesse em usar o cargo como trampolim
político. “É um cargo estratégico. O cargo não pode ser
contaminado por interesses pessoais, como alguém que

pretende ser candidato a deputado, que foi candidato...
tem que ter isenção, pois vai atuar com prefeitos,

deputados de maneira transparente”, disse Paranhos, ao
confirmar compromisso que firmou com Ratinho Júnior.

Para acelerar os atendimentos urgentes de acidentes e
outras ocorrências, o vereador Rafael Brugnerotto sugere
a construção de postos bases para brigadistas e
bombeiros voluntários. Sugere que sejam implantadas
estruturas em Sede Alvorada, Espigão Azul, São João,
São Salvador, Juvinópolis e Diamante. Não sabe quando
nem como nem quanto isso custaria.

(PR) recebeu a notícia do
falecimento da mãe,
Giacomina Fantinel Dal
Molin, 85 anos, que estava
internada no Hospital do
Coração. A sessão foi
suspensa por cinco
minutos para que os demais
colegas pudessem confortar
Dal Molin. Os parlamentares
abriram mão dos
pronunciamentos.
Giacomina foi pastora,
fundou a 2ª Igreja do
Evangelho Quadrangular de
Cascavel e foi professora,
ela deu aulas, inclusive,
para o vereador Jorge
Bocasanta, em
Itapejara D’Oeste.

PDI em análise
Os membros do Concidade
(Conselho Municipal da
Cidade) estarão reunidos
hoje, às 8h15, no terceiro
piso da prefeitura para
analisar as mudanças feitas
pela Cettrans em relação às
obras do PDI (Programa de
Desenvolvimento Integrado).
As explicações serão
apresentadas pelo presidente
da Cettrans, Alsir Pelissaro.

IPTU chega para
“salvar” as contas

Com os gastos com
servidores em quase 52%
da receita, a Prefeitura de
Cascavel aguarda os pri-
meiros pagamentos de
IPTU (Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano) para supe-
rar as restrições em gas-
tos acompanhadas pelo
TCE (Tribunal de Contas do
Estado) devido à Lei de
Responsabilidade Fiscal.

A expectativa é de que
a entrada de dinheiro ele-
ve a receita e tire o Muni-
cípio do limite prudencial,
no qual se encontra des-
de dezembro.

De IPTU, a prefeitura
deveria recolher neste ano
R$ 75 milhões, no entan-
to, devido à já usual taxa
de inadimplência superior
a 20%, o Município espera
arrecadar R$ 55 milhões.
Volume suficiente para
controlar a situação. Sem
expectativas de elevação
de outras taxas, a confian-
ça está centralizada no
IPTU. “Precisamos aumen-
tar a arrecadação. Não va-
mos aumentar os impos-
tos. Vamos trabalhar com
o que temos - precisamos

Data-base se aproxima
A preocupação da administração pública é grande em
relação ao limite prudencial, especialmente visto à
proximidade com a data-base para o reajuste salarial do
funcionalismo público.
Em maio, ou seja, a menos de um mês, está prevista nova
reposição dos salários. As negociações já estão em
andamento. “É um direito dos servidores a correção. Já
tivemos avanços com os professores, conseguimos corrigir a
perda salarial. É um compromisso meu pagar o piso nacional
[ao magistério]. Dentro do planejado, chegaremos ao
momento da negociação com capacidade e musculatura
para isso”, garante Leonaldo Paranhos.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

de mais eficiência na co-
brança dos tributos. Ago-
ra com o IPTU, temos uma
ajuda”, garante o prefeito
Leonaldo Paranhos.

Ano passado, só com
folha de pagamento, a admi-
nistração desembolsou R$
407,3 milhões, mas seu li-
mite era R$ 403,6 milhões.

Para segurar a conta,
a administração está evi-
tando a reposição de ser-
vidores que se aposen-
tam ou deixam o serviço
público - exceto na Saúde
e na Educação.

Em relação aos comissi-
onados, as contratações es-
tão em 52% do permitido.

Paranhos justifica que
houve aumento na folha
devido à elevação de servi-
ços prestados: “Saímos de
27 mil matrículas na edu-
cação, agora são 31 mil.
Em 2016 foram 380 mil
procedimentos na saúde e
agora são 780 mil. Dobra-
mos o número de PSF [Pro-
grama Saúde da Família] -
mais 25, total de 300 ser-
vidores”, argumenta.
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Espaço APAExonado
Conscientização do Autismo
tem programação na Apae

FOTOS: DIVULGAÇÃO

 O Dia Mundial de Conscientiza-
ção do Autismo, em 2 de abril, terá 
uma programação específica nesta 
quinta-feira (4) na sala de música 
da Apae de Cascavel. “A Apae pres-
ta atendimento a 64 autistas. Do 
total, 29 em salas adaptadas para 
autismo ou para crianças com TEA 
(Transtorno do Espectro do Autis-
mo)”, comenta Jane Müller, peda-
goga das salas adaptadas do TEA. 
No mundo, a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) estima uma po-
pulação autista de 70 milhões de 
pessoas. No Brasil, são 2 milhões.

A programação de Conscienti-
zação do Autismo começa às 8h30, 
com café da manhã, em seguida o 
psicólogo Marcos Diel aborda com 
o tema “Compreendendo o com-
portamento autista”. Já as dicas 
práticas para inclusão social da pes-
soa com TEA serão repassadas pela 
pedagoga Jane Müller.

As atividades são baseadas no 
método Montessori, resultado de 
pesquisas científicas e empíricas de-
senvolvidos pela médica e pedagoga 
Maria Montessori. Caracteriza-se pela 
autonomia, liberdade com limites e 
respeito ao desenvolvimento natural 
das aptidões físicas, sociais e psicológi-
cas da criança. “As atividades são nor-
teadas pela busca da expansão do co-
nhecimento”, explica Jane Müller. “O 
maior desafio no momento é buscar, 
junto às autoridades, suporte para a 
contratação de profissionais qualifica-
dos para atender o autista nas escolas, 
seja municipal ou estadual”.

TECNOLOGIA ASSISTIVA
A ONU (Organização das Nações 

Unidas) escolheu como tema de cam-
panha do Dia Mundial das Conscienti-
zação do Autismo o uso da Tecnologia 
Assistiva, ferramentas eficazes na evo-
lução proporcionada ao autista.

ALUNOS da Apae participam de 
atividades nas salas adaptadas 
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Carlos Eduardo Borges e Emeline Vianna Barbosa
2- Jaime de Souza Pinto Júnior e Priscila Alves Hildebrande
3- Francisco dos Santos Alves e Izabel Cristina Americano
4- Fábio Leal Cardoso e Patricia Valéria da Silva
5- Jhonatan de Ramos e Thalia Raiane Melo de Macedo
6- Márcio José de Matos e Naiely Alves da Silva
7- Alexandre Fabiano Benvindo e Marlova Ribeiro
8- Willian Silva de Lima e Elizamara Breciani Vedovato
9- Érico Henrique Alves Frutuoso e Mariane Signori Esteves
10- Everson de Oliveira Molina e Kathelin Vanessa dos Santos
11- Jurandir Nunes e Thalia da Silva Lisboa
12- Rafael Fabricio Casado e Juliana Kloczko

 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.

 Ônibus saem da Brasil
Enquanto a população tenta se acostu-
mar com os ônibus na Avenida Brasil, 
os motoristas são surpreendidos com 

novas linhas em vias laterais e até locais 
onde nem tinha linha. 

Exemplo é a instalação de um ponto 
de ônibus na Rua Pernambuco, quase 
esquina com a Rua Jorge Lacerda. A 

“novidade” vem causando confusão e 
desagradando comerciantes. Os dois 
principais problemas são: a falta de 

sinalização no local e o sacrifício de qua-
tro vagas de estacionamento para que o 

ônibus possa pegar os passageiros.
Um empresário que pediu para não ser 

identificado diz que a perda do esta-
cionamento traz dificuldade para o co-

mércio: “Já existem poucas vagas aqui e 
ainda tiram essas quatro para o ônibus? 

O ponto poderia ser instalado alguns 
metros antes”, sugere. E critica o fato de 
que as vagas ficarão ociosas a maior parte 

do dia, já que o ônibus passará poucas 
vezes ao dia pelo local.

Além das multas que já começaram a ser 
aplicadas, moradores e empresários estão 

preocupados com o risco de acidentes 
pela falta de sinalização. “Às vezes um 
carro vai sair ou entrar nas vagas e o 

ônibus pode estar chegando e causar um 
acidente. Precisam sinalizar melhor antes 

para os motoristas se acostumarem e 
depois o ônibus começar a passar, e não o 

contrário”, critica um morador. 

JUSTIFICATIVA 
O presidente da Cettrans, Alsir Pelissa-
ro, disse que o trabalho de sinalização 

horizontal deveria ter sido realizado ainda 
ontem, já que o ponto foi instalado na se-
gunda-feira, mas que a chuva atrapalhou. 

Apesar de estar em vias de ser ex-
tinta, a Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito) segue 
com as contratações de servidores. 
Mesmo depois da apresentação do 
modelo de autarquia defendida pelo 
prefeito Leonaldo Paranhos, cujo prin-
cipal argumento é o enxugamento dos 
custos, o ritmo de publicação de editais 
tem sito intenso nas últimas semanas. 
Foram convocados para apresentação 
de documentos e participação de cur-
sos 62 concursados: 34 agentes de 
trânsito, 20 agentes de transporte e 
oito agentes operacionais.

O mais recente chamamento públi-
co do Edital 001/2015 - prorrogado 
até novembro - foi publicado ontem. 
Foram convocados sete agentes de 
trânsito I e seis agentes de trânsito 

Em extinção, Cettrans
chama mais servidores

II para se inscrever no curso de for-
mação. De hoje até sexta-feira serão 
recebidos os documentos para a ins-
crição, na Cettrans. O curso será de 2 
a 31 de maio.

Em 27 de março foram convoca-
dos 20 agentes de transporte e oito 
agentes operacionais. No dia 26 fo-
ram chamados dez agentes de trânsi-
to I e mais 11 agentes de trânsito II.

Fim da Cettrans
Em uma articulação com o 

Legislativo cascavelense, os gestores 
públicos defendem que o futuro é 
a criação de uma autarquia. A Cet-

trans é uma empresa pública, o que, 
segundo a prefeitura, tem alto custo 
com salários, impostos trabalhistas e 

indenizações. Mesmo com o adian-
tado processo de extinção, o presi-

dente da Cettrans, Alsir Pelissaro, diz 
que a contratação de servidores é 

fundamental para manter os servi-
ços - os novos servidores vão repor 

vagas. “Muitos passam em concurso 
e deixam a Cettrans, por isso preci-

samos chamar esses aprovados. Não 
haverá prejuízos, pois, mesmo com 

a extinção da Cettrans, os servidores 
serão mantidos, como já assegurou 

o prefeito”, diz Pelissaro.
Contudo, na semana passada, 

estudo sobre a extinção da Cettrans 
apresentava a possibilidade de corte 

de 30% do quadro de pessoal.
Pelissaro diz que nem todos 

assumem a vaga. 
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Ceapac faz mutirão de
reconstrução facial

Nesta semana está sendo rea-
lizado o mutirão de reconstruções fa-
ciais no Ceapac (Centro de Atenção 
e Pesquisa em Anomalias Crânio 
Faciais), ação interdisciplinar do HU 
(Hospital Universitário), de Cascavel.

Segunda-feira (1º) foram rea-
lizadas três cirurgias, com êxito, 
em crianças com até dois anos de 
idade e ontem os procedimentos 
foram feitos em adultos: são três 
operados, sendo que dois deles 
nunca tinham tido acesso aos ser-
viços cirúrgicos para correção das 
anomalias de lábio e palato.

Essas reconstruções são ex-
tensas e visam garantir condições 
adequadas de vida e socialização 
para essas pessoas. 

Cristiana Gambirage dos San-
tos é de Palmas e está acompa-
nhando a irmã Márcia Gambirage, 
de 30 anos. Cristiana conta que, 
quando Márcia era pequena, pro-
curaram auxílio médico em São 
Paulo, mas a cirurgia não foi rea-
lizada. Depois disso, deixaram de 
lado. “Acho que a cirurgia melhora 

CASCAVEL, 03 DE ABRIL DE 2019

Quem utiliza o transporte público 
de Cascavel e quer pagar a passagem 

ainda com o valor de R$ 3,65 deve 
carregar o cartão ainda hoje (3), pois a 
partir de amanhã (4) a nova tarifa de 

R$ 3,90 entra em vigor e, para aqueles 
que utilizam o meio-passe, a passa-

gem sobe de R$ 1,82 para de R$ 1,95.
De acordo com a assessoria da 

Vale Sim, quem comprar vale-trans-
porte (trabalhador ou express) até 

hoje, terá o valor antigo (de R$ 3,65) 
debitado nas passagens usadas até 4 
de maio. A mesma regra vale para os 

Tarifa sobe amanhã; valor “velho” até maio
estudantes que utilizam meio-passe. A 
partir de então, mesmo com saldo em 
cartão, passará a pagar a tarifa vigente.

O trabalhador Welligton Bruno Fer-
nandes faz diariamente o trajeto entre 
o Bairro São Cristóvão até o Centro. Ele 

aproveitou para recarregar o cartão 
e garantir a tarifa por mais um mês. 

“Ainda não fiz a conta para ver qual será 
a diferença no fim do mês, mas acredito 
que o aumento de 25 centavos é justo, 

considerando a recente reforma do 
transporte”. No caso de Welligton, ele 

vai economizar R$ 10 no mês.

O estudante Mateus Bisinela 
de Freitas sai do Jardim D’Napoli 

- próximo ao São Cristóvão -  até a 
Unioeste todos os dias e antecipou a 
compra dos créditos, mas não consi-
dera justo o aumento. “Não sou a fa-
vor do aumento porque o transporte 
precisa ser o mais acessível possível 

para toda a população”. 
Conforme a assessoria da Vale 

Sim, não houve aumento significa-
tivo nas vendas devido ao reajuste, 

mas a expectativa é de que a procura 
aumente nesta quarta-feira. 

tudo na vida dela, na alimentação, 
na vida em sociedade, aparência e 
bem-estar. Porque ela tinha o céu da 
boca aberto, era difícil para se ali-
mentar, conversar... Sem contar na 
melhora da autoestima. Foi como se 
ela renascesse”, conta Cristiana.

A equipe médica conta com os ci-
rurgiões bucomaxilofaciais Natasha 
Magro e Álvaro Garbin. Também 
participaram o cirurgião-plástico 

Renato Somensi e o cirurgião nor-
te-americano Pedro Franco, da Uni-
versidade de Odontologia do Texas 
(Texas A & M College of Dentistry).

Esse foi o primeiro mutirão or-
ganizado pelas docentes do curso 
de Odontologia da Unioeste e por 
profissionais do Ceapac, Natasha 
Magro Ernica e professora Mariân-
gela Baltazar, que contaram com 
apoio da Unioeste e do HU.

EQUIPE médica: Renato Somensi, Alvaro Garbin, Pedro Franco e Natasha Magro 

JEAN CONTI
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 MALHAÇÃO 
Pérola se vê impossibilitada de pedir di-

nheiro emprestado a Jade. Alex e Maria Alice 
chegam de viagem, e Gabriela revela sobre 
a operação de Rosália. Maria Alice e Pérola 
cuidam de Rosália. Orientado por Osvaldo e 
Solange, Cláudio acusa Gabriela de assédio. 
Getúlio pede para fazer sua festa de união 
com Brigitte no Le Kebek. Tito e Garoto de-
cidem alugar uma vaga em seu apartamento 
para um amigo de Leandro. Márcio fala de 
Pérola para Sirena. 

 
VERÃO 90

Manu evita Jerônimo. Kika incentiva Manu 
a procurar João. Quinzinho não gosta de saber 
que Jerônimo propôs a Ticiano e Dandara a 
apresentação de um programa na PopTV. Va-
nessa cede ao suborno de Mercedes e conta 
que Larissa tem dúvidas em relação a Quinzi-
nho. Diego comunica a Janaína que o alvará 
de seu restaurante não saiu. Jerônimo decide 
impedir que Mercedes prejudicasse Janaína. 
João sugere que a festa de inauguração do 
restaurante seja realizada com comida gratuita. 
Quinzinho mente para Dandara, afirmando que 
terminou com Larissa. 

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Gabriel se desespera ao saber da revela-

ção de Eurico. Judith tem uma visão e recebe 
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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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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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Soraia ajuda Laila a fugir de Aziz
Em “Órfãos da terra”, Missade repreende Laila por se aproximar de Jamil. A mando de 

Aziz, Fauze rouba o dinheiro de Elias. Os médicos afirmam que Kháled precisa ser transfe-
rido para um hospital particular. Laila diz que se casará com Aziz para salvar o irmão. A con-
tragosto, Elias assina o contrato de casamento de Aziz com Laila. Jamil procura por Laila no 
campo de refugiados, mas não a encontra. Dalila não aceita o casamento do pai com Laila. 
Miguel sofre ao perder sua loja, e Zuleika conforta o pai. Chega o dia do casamento de Laila 
e Aziz. Aziz descobre que Kháled não resistiu à cirurgia e pede que Soraia esconda a notícia 

de Laila. Soraia revela a Laila as atitudes de Aziz e ajuda a menina a fugir.
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Seu otimismo é claramente sentido por aqueles 
que o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao seu 
redor. Você está saudável, terá reflexos melho-
res e se sentirá mais leve.

Seu dia será dominado por discussões com os 
outros e este é o lugar onde você vai encontrar a 
sua chance! Você está em excelente forma hoje 
e vai gerir as suas tendências dinâmicas com 
mais cautela.  

O seu excelente humor está estimulando as 
pessoas que o rodeiam. É hora de se concentrar 
em suas conexões próximas. Seria aconselhá-
vel se dar algum tempo para não ter de pensar 
sobre assuntos em pauta. Você está exausto.

Você vai recuperar o seu otimismo uma vez que 
fizer uma escolha clara - não a desperdice. Você 
está em forma, mas seu corpo não está acostu-
mado com suas novas atividades. Esses altos e 
baixos são um sinal de fadiga mental.

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

Você terá que definir um prazo para o progresso 
bem sucedido de seus projetos, pense em longo 
prazo. Você está sentindo os efeitos do esforço 
físico que tem feito recentemente. Vá com calma 
e relaxe.

Você terá grande prazer em se sentir útil e em 
fazer com que sua influência pareça útil. Você vai 
sentir que as coisas estão funcionando. Seus re-
cursos estão se esgotando e isso estressa você. 
Vá mais devagar.

Não duvide de si mesmo. Antes de quealquer coi-
sa, mantenha os seus compromissos. Você está 
em muito boa forma e tem uma maneira mais 
criteriosa para gerenciar seus níveis de energia. 
Você vai resolver os detalhes importantes.

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

Você terá uma ideia clara das intenções de algu-
mas pessoas. Há conclusões úteis que podem 
ser tiradas aqui. Você precisa abandonar hábitos 
antigos e revê-los de antemão antes de se dirigir 
na direção certa.

Um grande plano está prestes a ser realizado, 
mas você vai ter que ter paciência para vencer. 
Você realmente precisa começar a cuidar mais 
do seu estilo de vida. Você não está dormindo 
o suficiente!

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

processo
seletivo
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"velhaco"
Desejo do
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Tornou-se
enfermo

Artista co-
mo Pabllo

Vittar,
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Fox ou
RuPaul 

Forma de propaganda comum na
internet, é baseada no histórico

de visitas a sites

Ação do
fugitivo
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(os gatos)

Bolsa, em
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Selênio

(símbolo)
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da, atriz e
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Chefe espi-
ritual dos 
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Meu, em
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Vogais de
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Empresa
Brasil de Comunicação (sigla)

2/la. 3/des — mon — sac. 4/boop. 7/caracus. 8/beribéri. 9/drag queen.
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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

Dois minicelulares e nove bu-
chas de maconha foram apreendi-
dos ontem na PEC (Penitenciária 
Estadual de Cascavel) durante Ope-
ração de Revista Geral, realizada 
após denúncias. Agentes do SOE 
(Setor de Operações Especiais) e 
agentes penitenciários da unidade 
encontraram os telefones dentro de 
televisores, em cubículos e galerias 
diferentes. Já a maconha estava 
nos pertences dos presos.

O coordenador regional do De-
pen, Thiago Correia, destacou a im-
portância do trabalho em conjunto: 
“Sempre faremos essa integração, 
não só entre os agentes da PEC, 
mas também com todas as forças 
de segurança pública do Estado, 
pois garantem maior segurança 
dentro das unidades do Estado”.

Celulares e droga são 
apreendidos na PEC

Os detentos identificados 
como donos dos materiais serão 
responsabilizados e ficarão à dis-
posição do Conselho Disciplinar. 

Os celulares serão encami-
nhados ao Setor de Inteligência 
do Depen (Departamento Peni-
tenciário) para que os conteúdos 
sejam analisados.  

Acusado de tentativa 
é absolvido

Alex de Jesus Vicente foi absolvido 
da acusação de tentar matar Pedro 

Rodrigues da Silva com golpes de facão. 
O júri foi realizado ontem no Fórum Es-
tadual de Cascavel. O crime aconteceu 
em outubro de 2017 no Bairro Presi-

dente. Acusado e vítima teriam tido um 
desentendimento em um bar que teria 

levado ao crime. Alex teria desferido 
golpes de facão em Pedro no meio da 

rua, atingindo rosto e braços dele. 
A absolvição foi pedida pelo Ministé-
rio Público sob alegação de que o réu 
teria agido em legítima defesa. Alex 
respondia ao processo em liberdade 
com monitoramento eletrônico, mas 
foi preso por descumprir as regras do 
uso da tornozeleira. De acordo com o 
MP, ele deve ser solto caso não esteja 

preso também por outro processo.   

O PEDIDO de absolvição foi feito pelo MP

Formação de  
guardas municipais 

Após uma longa espera, começará 
na próxima segunda-feira (8) o Curso de 
Formação Profissional dos novos guar-

das municipais de Cascavel. A cerimônia 
de apresentação dos novos servidores 
está agendada para esta sexta-feira (5). 
A convocação dos candidatos aprova-
dos nas etapas de provas escrita e de 

aptidão física, exames pré-admissionais e 
na investigação social ocorreu dia 27 de 

março. São 74 candidatos na condição de 
servidor-aluno, que devem se apresentar 
para ato solene e ingresso no curso, que 
será ministrado no 6º Batalhão da Polícia 

Militar. Com duração de 864 horas, a 
formação deve complementar, ampliar 
e desenvolver o nível de conhecimento 

teórico e prático necessário para o futuro 
desempenho das atribuições relaciona-
das ao cargo de guarda municipal. As 

atividades ocorrem em período integral, 
exigindo dedicação exclusiva com paga-
mento de bolsa-auxílio de R$ 1.603,63 

durante o curso.

 DIVULGAÇÃO  

MINICELULARES terão conteúdo analisado

AÍLTON SANTOS 

Um homem de 51 anos teve ferimentos graves ao cair em uma obra no Centro de Casca-
vel. Elizeu Miguel da Silva trabalhava na laje de uma construção quando caiu de cerca de 
dois metros de altura na tarde de ontem. Ele teve ferimentos graves na cabeça e no corpo, 
além de fraturar várias costelas. Elizeu foi socorrido no local e depois encaminhado à UPA 
(Unidade de Pronto-Atendimento). 

AÍLTON SANTOS
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PARA O EVENTO
DE VENDAS MAIS
ESPERADO DO ANO.

FALTAM
APENAS
3 DIAS

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

06 e 07
de abril
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 Equipe referência no País por
contar com atletas olímpicos Ana
Paula Vergutz e Vagner Souta, os
mais rápidos do Brasil sobre um
caiaque, o CRC (Clube de Regatas
de Cascavel) acaba de conquistar o
troféu de campeão da Copa Brasil
de Canoagem Velocidade, realizada
no fim de semana, em São Paulo.

O inédito troféu de primeiro lu-
gar chegou após dois anos como
terceira melhor equipe na competi-
ção. De acordo com o chefe de equi-
pe do CRC, Paulo Vergutz, vários
fatores contribuíram para a campa-
nha vitoriosa deste ano.

“Tivemos a satisfação de contar
com o apoio da prefeitura e de vári-
as empresas, além da perspectiva
da Itaipu, e com isso já começamos
a melhorar o plantel, aumentando
e ampliando a qualidade. Fomos
com muitos atletas novos para a
Copa Brasil e eles que surpreen-
deram mais, que nos ajudaram a
conquistar essa taça. Essa foi a
evolução maior, mostrando que a
base que é importante”.

Dentre esses novatos, desta-
que para Nicollas Souza e Laís De-
zan, que venceram as provas do K1-
1000m e K1-500m da categoria
infantil, destinada a atletas de 10
a 12 anos de idade.

 Resultado acima do esperado
De acordo com a auxiliar técnica Beatriz Vergutz, que também competiu na Copa

Brasil, o resultado geral conquistado em São Paulo foi acima do esperado. “Não
esperávamos, pois por mais que fazemos o trabalho durante os treinos, não há
como saber como será na prova, ainda mais porque para alguns era a primeira

competição, e as reações são diferentes em cada um. Mas ficamos orgulhosos, a
competição foi difícil, foi seletiva para Jogos Sul-Americanos e Pan-Americanos e
agora aguardamos convocações. A Copa Brasil tem um peso e o clube conseguiu

um resultado bem acima do esperado. Geralmente as equipes levam uma grande
delegação e vencem os campeonatos, mas nós levamos 20 atletas, o que não é um
grande número, mas a qualidade que eles apresentaram foi o que impressionou”.

CRC campeão da Copa Brasil

Canoístas olímpicos do CRC, Ana Paula Vergutz e Vagner
Souta (foto) também se destacaram na Copa Brasil. Ana
venceu as três distâncias do K1 (1000m, 500m e
200m), enquanto Vagner foi ouro no K1-1000m e no
K1-500m e prata no K1-200m. Com isso, esperam a
convocação para representar o País no Campeonato Sul-
Americano, que será no fim do mês em Ibarra, no
Equador, de 26 a 28 de abril. “O surpreendente foi o
resultado geral, o título de campeão por equipes, que
mostra que o Clube está crescendo e os atletas também.
É o resultado final de todo o treinamento feito durante o
período de preparação e mostra a confiança de um
trabalho sendo bem feito”, diz Ana Paula. Confiança,
aliás, não falta a Vagner: “estou muito satisfeito com os
resultados obtidos, mas tenho certeza que com treinamento
e dedicação posso ainda muito mais”.

CLASSIFICAÇÃO
Com 34 medalhas (17 de ouro,

quatro de prata e 13 de bronze), o
CRC somou 499 pontos para ficar

com o título de campeão. Em se-
gundo ficou a equipe de Curitiba,
com 356 pontos, e em terceiro a
equipe de Piraju (SP).

GINA PRATI
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 A notícia que já era esperada
pelos gestores esportivos da cida-
de e aguardada há cerca de três me-
ses pela comunidade foi dada on-
tem: Cascavel será sede regional
dos Jogos da Juventude. A confirma-
ção partiu do COB (Comitê Olímpico
do Brasil), que realiza a competição.
O presidente da entidade, Paulo
Wanderley Teixeira, ligou para o pre-
feito Leonaldo Paranhos para anun-
ciar a escolha, por volta do meio-dia.

A confirmação não chegou a pe-
gar de surpresa os diretores da
Fundação de Esporte e Cultura e da
Secretaria de Cultura e Esporte,
que desde dezembro mantinham
conversas com representantes do
COB a fim de conhecer o caderno
de encargos e se preparar para re-

Decisões na
Copa do Brasil
A Copa do Brasil terá uma quarta-
feira decisiva para Ponte Preta,
Londrina e Corinthians, que
decidem esta noite se seguem
adiante ou se despedem da
competição. Para a Macaca, o
compromisso é ainda pela 1ª fase,
em jogo único com a Aparecidense,
às 19h15, em Aparecida de Goiânia
(GO). A partida foi remarcada após
interferência externa no duelo que
terminou 1 a 0 para o time goiano,
mas que foi anulado pela Justiça.
Assim, a Ponte tem nova chance -
pode empatar – enquanto a
Aparecidense precisa vencer.
Já o Tubarão receberá o Botafogo-
PB às 20h30, pela rodada de volta
da 3ª fase. Na ida, venceu por 2 a 0
na Paraíba, o que lhe permite
avançar à 4ª fase até com derrota
por um gol de diferença.
O Corinthians também busca vaga
na 4ª fase. Recebe o Ceará às
21h30 com a vantagem de ter
vencido o jogo de ida por 3 a 1, em
Fortaleza. Com isso, também pode
perder por até um gol de diferença
que ainda assim se classificará.

      LIBERTADORES
19h15 Atlético-MG x Zamora
19h15 Internacional x River Plate
19h15 U. Concepción x Godoy Cruz
19h15 Tolima x Wilstermann
21h30 Dep. Lara x Huracán
21h30 Emelec x Cruzeiro
21h30 Flamengo x Peñarol

       COPA DO BRASIL
19h15 Aparecidense x Ponte Preta
19h15 Luverdense x Fluminense
20h30 Londrina x Botafogo-PB
21h30 ABC x Santa Cruz
21h30 Corinthians x Ceará

JOGAM HOJE

ceber a competição.
Na última semana de fevereiro,

o gerente de esporte estudantil,
André Mattos, e o supervisor de es-
porte estudantil do COB, Arthur Cor-
rea, estiveram em Cascavel para
conhecer a estrutura esportiva do
município e confirmar o apoio gover-
namental aos Jogos e a disponibili-
dade de tarifa da rede hoteleira.

Cascavel pleiteava com Joinville
(SC) a sede da Regional Amarela (Sul/
Sudeste/GO/MS), que será realiza-
da de 2 a 6 de setembro e deverá
reunir 1,5 mil pessoas para as dis-
putas nas modalidades de basque-

te, handebol, futsal e voleibol.
Para receber os Jogos, Cascavel

deverá dar o transporte às delega-
ções como contrapartida, despesa
estimada em R$ 250 mil. Já o COB
deixará na cidade cerca de R$ 800
mil, com hospedagem das delega-
ções, enquanto a estimativa da Fun-
dação Municipal de Esporte e Cul-
tura é de que os participantes mo-
vimentem cerca de R$ 2 milhões
no comércio local.

Em alta com a conquista da Taça Rio sobre o Vasco, no fim de
semana, e deixando a semifinal do Carioca contra o Fluminense,
sábado, de lado, o Flamengo volta a ter força máxima e foco total
no objetivo da temporada nesta quarta-feira, quando recebe o
Peñarol pela 3ª rodada do Grupo D da Libertadores, às
21h30, no Maracanã. O Rubro-Negro lidera a chave com 6
pontos, enquanto o time uruguaio tem 3, na segunda colocação.

Atleta cascavelense, mas que compete
pela equipe de Curitiba, o canoísta
Roberto Maehler se destacou na Copa
Brasil de Canoagem, realizada no fim de
semana em São Paulo. Em parceria com
Cleverson Santos, ele foi medalha de ouro
no K2-1000m, além de ter ficado em
segundo lugar no K1-1000m e em
terceiro no K1-200m. Com os resultados,
Roberto se classificou para disputar o
Campeonato Sul-Americano em Ibarra
(EQU), de 26 a 28 de abril.

FLA IMAGEM

Sede dos Jogos da Juventude

ARQUIVO ATLETA
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