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Gaeco ouve assessoras
em investigação sobre
devolução de salário

Esgoto sanitário jogado
dentro do Rio Quati
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Prefeitura encontra
erro e corrige taxa;
saiba como consultar
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12
Menino de 11 anos é
flagrado com faca em
escola que estudava

Em tempos de surto de diarreia que ninguém explica em Cascavel, a falta de cuidados
com os rios preocupa. No Bairro Neva, todo o esgoto sanitário é despejado dentro do
Rio Quati Chico, que cruza a cidade. Os canos ficam expostos para quem quiser ver. As

famílias dizem que o cheiro é insuportável e que quando chove muito a água suja invade
as casas, algumas vezes voltando pelo próprio banheiro. O Quati Chico desemboca no
Rio Cascavel, logo depois do local onde é captada água para o abastecimento urbano.
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 AÍLTON SANTOS

Tarifa do transporte coletivo sobe para R$ 3,90 hoje
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Opinião  “Gastamos R$ 700
bilhões ano passado
com a Previdência,

nosso passado, e R$ 70
bilhões com educação,

nosso futuro.
Gastamos dez vezes

mais com a
Previdência do que
com nosso futuro”.

DIVULGAÇÃO

Ministro da Economia, Paulo
Guedes, falou sobre a

importância da reforma da
Previdência em audiência

pública na CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça) da

Câmara.
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Márcia de Oliveira Regis é diretora pedagógica do Colégio
Presbiteriano Mackenzie; Noemih Sá Oliveira é coordenadora

pedagógica dos Sistemas de Ensino Mackenzie

 Olhando para a realidade brasileira quanto à alfabetização de crianças,
jovens e adultos, nos deparamos com um índice de analfabetismo no Brasil
que diminuiu de 12% para 8% de 2001 até o ano passado, de acordo com
o Indicador de Alfabetismo Funcional do Instituto Paulo Montenegro referente
a 2018. Contudo, o índice de proficiência de leitura teve poucas oscilações
nesse período e está hoje em 12% - mesma marca de 2001.

Reconhecemos no método fônico um caminho que apresenta estra-
tégias de ensino coerentes com a estrutura da língua portuguesa, ao
trazer para o aluno o aprendizado da relação fundamental nas línguas
fonéticas entre grafema e fonema, e ao desenvolver consciências como
a consciência fonêmica. Esse aprendizado tem ainda se mostrado muito
oportuno para as crianças porque os estudos de neurociência reiteram
como nosso processamento cognitivo é favorecido quando pensamos a
partir de critérios que são estruturais da língua que falamos, partindo dos
elementos simples para os mais complexos. A criança é capaz de perce-
ber o som das letras que ela produz, com seu próprio corpo, e depois
observar como esses sons estão presentes nas palavras que todos nós
falamos, e compreender como usamos essas palavras para formar as
frases e expressar aquilo que vivemos, pensamos e sentimos.

Entrar na discussão sobre se o que é mais relevante no ensino da
língua materna deve ser o entendimento ou o uso pleno de sua estrutura,
priorizando sua função social, não parece ser a melhor postura diante do
desafio de proficiência que se impõe a nós, educadores e alfabetizadores
brasileiros. Reconhecemos na conciliação entre alfabetização fonética e
contextualização cultural da língua em uso e em aprendizagem, o que é
necessário para o favorecimento de uma cultura letrada plena, que atinja
uma margem significativamente maior do que 12%. Um entendimento mais
conciliador de nossos estudos otimizará a vida de um professor que, diante
dessa geração tão carente de boas histórias, de repertório cultural, de
acesso a bons livros, a boas bibliotecas, a bons filmes e boas músicas, está
pedindo por clareza de posicionamento e não de mais conflito.

Método fônico - integrações possíveis
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Terminal da Cidadania

Cadê a Comissão de Ética?
Enquanto o Gaeco apura a situação de devolução de

salários de assessores parlamentares, questionou-se ontem
a atuação da Comissão de Ética no caso envolvendo o

vereador Roberto Parra. A denúncia contra ele está aberta
há dez meses na Promotoria, quando três aparelhos

celulares foram apreendidos no gabinete dele pelo Gaeco.
Na época, a ex-assessora - que hoje está nomeada na
prefeitura - disse pelo telefone à mãe que “precisava
ganhar mais”. A declaração interceptada pela Justiça

levantou suspeita porque os salários são fixos na Casa de
Leis e não haveria como alterar o rendimento da

comissionada. Parra foi procurado para dar declarações ao
HojeNews, mas está em um sítio.

 Após reportagem do HojeNews, o prefeito Leonaldo
Paranhos mandou suspender ontem as nomeações na Cettrans.

 O prefeito disse que ninguém lhe consultou sobre novas
contratações, especialmente porque vem tratando do processo
de extinção da companhia.

Desativado há três meses, o antigo Terminal Oeste dá
lugar ao Rotary Fest Flores, que começa amanhã, às 9h.
O reaproveitamento da estrutura é uma meta apresentada
pela atual gestão, mas a ideia era mais ampla: instalar
um minimercado municipal e transformá-la em um
Terminal da Cidadania. O Terminal Leste teria a mesma
finalidade. Essa semana foi concluída a pavimentação da
Rua Jacarezinho, cruzando a Avenida Brasil.

Presidência
O presidente da Câmara,
Alécio Espínola, e os
vereadores Mauro Seibert e
Rafael Brugnerotto
estiveram em Curitiba para
articular, com o prefeito
Leonaldo Paranhos, uma
solução para famílias da
comunidade de Jangadinha,
que estão em vias de serem
despejadas. Eles pediram
ajuda do chefe da Casa
Civil, Guto Silva.

Posse de Nadir
A nova vereadora, Nadir
Lovera, toma posse às 17h
de sexta-feira no plenário
da Câmara. Ela vai ocupar a
vaga deixada por
Damasceno Júnior, cassado
após ser acusado de pegar
parte do salário dos

assessores de volta.
Inclusive, Damasceno
chegou a cogitar uma
coletiva para denunciar um
esquema, mas viajou para o
Mato Grosso.

Reajuste em
negociação
O presidente do Sismuvel,
Ricieri D’Stefani Júnior,
aguarda convocação da
Secretaria de Planejamento e
Gestão para debater a data-
base, cuja pauta foi
protocolada ontem. Os
servidores querem o índice
de inflação, mais 4% de
ganho real, e vale-
alimentação de R$ 380 para
todos os servidores. Também
cobram avanço horizontal,
por cursos de qualificação, e
promoção vertical.

Assessoras prestam
depoimento ao Gaeco

DEPOIS de quase três horas de depoimento, assessoras e advogado saíram
do Gaeco sem falar com jornalistas

 O Gaeco (Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao
Crime Organizado) ouviu on-
tem assessores parlamenta-
res dentro da investigação que
apura supostos esquemas de
devolução de parte dos salá-
rios a vereadores, na Câmara
de Cascavel. O caso está em
investigação é do gabinete do
vereador Roberto Parra (MDB).

A apuração corre sob sigi-
lo e os depoimentos ocorrem
menos de uma semana de-
pois de os parlamentares cas-
cavelenses terem cassado o
mandato de Damasceno Jú-
nior (PSDC) por quebra de
decoro parlamentar. Ele foi
denunciado por cobrar devo-
lução dos salários dos asses-
sores. Ele responde agora a
inquérito paralelo no Gaeco.

Em relação às investigações
envolvendo Parra, o promotor
Sérgio Souza não quis comen-
tar o caso, já que tramita em
sigilo, e que nem poderia reve-
lar o motivo da convocação.

Foram ouvidas três asses-
soras: Jocelia Favil, Cassiane
Soares e Rosa Ligeiro, esta
última conhecida como Rosa
da Saúde, que foi nomeada
como assessora no gabinete
da liderança com atuação na
Comissão Permanente de
Saúde por indicação de Par-
ra. Rosa, inclusive, deve ser
exonerada do cargo devido a

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

uma reformulação interna.
As três ficaram por qua-

se três horas na sala do pro-
motor respondendo aos
questionamentos. Na saída,
elas se recusaram a respon-
der aos questionamentos
dos jornalistas que aguarda-
vam do lado de fora do Gae-
co. O advogado Felipe Velo-
so instruiu as clientes para
permanecerem em silêncio.

Apenas uma das assesso-
ras tem mais tempo de víncu-
lo com a Câmara. Jucelia foi no-
meada em 17 de maio de
2018, com salário de R$
4.363,19 por mês. Já Cassia-
ne foi nomeada em 1º de feve-
reiro de 2019, com salário de
R$ 4.363,19, e Rosa foi no-
meada em 6 de fevereiro de
2019, com salário de R$
4.714,66. Os valores constam
no Portal Transparência.

Denúncias extraoficiais dão
conta de que duas delas esta-
riam devolvendo R$ 2 mil e
outra R$ 2.150. Os valores se-
riam repassados para outros
assessores do gabinete e arti-
culadores políticos do grupo.
Os relatos foram feitos ao Ga-
eco - que apura a situação.

A reportagem tentou con-
tato com o vereador Parra,
mas ele não foi encontrado.
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VOCÊ VAI PODER
COMPRAR O LUGAR
DOS SEUS SONHOS.

DAQUI A
2 DIAS

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

06 e 07 de abril
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 LFCC treina voluntários 
 A LFCC de Cascavel promove mais um treinamento para novos voluntários que 

desejam se dedicar ao voluntariado no Hospital do Câncer Uopeccan. A capacitação 
será realizada no dia 10 de abril, a partir das 13h30, no auditório do Núcleo Solidário 

(Rua: Potiguaras, 880, Bairro Santo Onofre). O projeto existe há mais de 20 anos 
e atualmente conta com mais 600 voluntários em Cascavel e Umuarama. Durante 
o treinamento, as legionárias explicam como funciona o complexo hospitalar e as 
funções dos voluntários. Para mais informações entre em contato pelos telefones: 

(45) 2101-7000 em Cascavel e (44) 2031-0700 em Umuarama. 

Secretaria lista quem
recebeu taxa errada 

A Secretaria de Finanças de 
Cascavel informa que foi iden-
tificado o erro de lançamento 
da Taxa de Coleta de Lixo 2019 
em 264 cadastros imobiliários, 
devido a uma inconsistência no 
cadastro quanto ao código de 
geração de lixo por região, o que 
deixou alguns endereços dos 
Bairros Cancelli, Neva, São Cris-
tóvão, Parque São Paulo, Cana-
dá e Região do Lago com o valor 
da taxa do Centro (R$ 591,54), 
ou seja, mais que o dobro do va-
lor normal. 

A falha já foi corrigida e os car-
nês originais cancelados; novos 
lançamentos, com os valores cor-

Educação busca 
crianças  que não 
estão na escola

A Secretaria de Educação 
de Cascavel está em período de 
busca ativa para a matrícula de 
crianças que já possuem idade 
obrigatória e que ainda não 
estão nas escolas. 

Conforme as Leis Federais 
9.394/96 e 12.796/13, o Parecer 
02/18, do Conselho Nacional 
de Educação, e a Deliberação 
02/18, do Conselho Municipal 
de Educação, crianças que com-
pletaram quatro anos até 31 de 
março precisam obrigatoriamen-
te estar matriculadas e frequen-
tando uma unidade escolar.

Pais e responsáveis que têm 
filhos nessa faixa etária - ou 
mesmo pessoas que conhecem 
famílias que tenham - e essa 
criança ainda não frequenta es-
cola, podem entrar em contato 
com a Secretaria de Educação 
para que seja providenciada a 
matrícula na escola municipal 
mais próxima. Os interessados 
também podem entrar em conta-
to com a secretaria pelos telefo-
nes (45) 4001-2861 e 4001-2840. 
E é possível procurar a escola 
municipal mais próxima. Diver-
sas unidades ainda contam com 
vagas para atender esses casos.

Clube Comercial  escolhe nova diretoria

retos, já foram emitidos.
Os contribuintes atingidos 

pelo recálculo podem consul-
tar o novo carnê pelo Por tal do 
Município, no endereço https://
cascavel.atende.net/.

Esses contribuintes serão no-
tificados, conforme a legislação 
vigente, e cientificados quanto 
aos atos administrativos realiza-
dos, com a emissão de novo car-
nê e novo prazo de pagamento, 
excepcionalmente para a Taxa 
de Coleta de Lixo.

Esclarecimentos e dúvidas po-
dem ser dirimidos na Secretaria 
de Finanças e ainda pelo telefone 
(45) 3321-2221.  

PARA 
consultar se 
você foi um dos 
afetados passe 
o leitor de QR 
Code do seu 
celular.

Um dos clubes mais tradicionais 
do Paraná, a Associação Atlética 
Comercial escolhe neste sábado 
(6) sua nova diretoria. Todos os ti-
tulares de título patrimonial em dia 
com as mensalidades têm direito a 
voto e irão decidir quais serão os 
novos dirigentes do clube e quem 
fará parte dos Conselhos Fiscal e 
Deliberativo. O clube tem 3.100 as-
sociados, que geram um público de 
15 mil pessoas. De acordo com o 
Estatuto Social, as eleições devem 

acontecer a cada triênio, na primei-
ra quinzena de abril.

Novamente, não haverá bate-
-chapa, pois somente a chapa Co-
mercial 2019 Família Sempre fez a 
inscrição para participar do pleito.

A eleição será no Ginásio de Es-
portes da Sede Urbana, sendo que 
entrada será pela portaria principal 
do Clube, na Rua Recife, 2.563. 
As eleições terão início às 8h e se 
encerrarão às 17h. A apuração dos 
votos ocorre na sequência. 
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n Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

Sanepar
Segundo a Sanepar, a região será visitada por técnicos da companhia de 

saneamento. O objetivo é constatar a situação das residências, entender a es-
trutura do terreno para saber se será possível ou não possível implantar a rede 

de esgoto no local.

Esgoto direto no Rio Quati
Em tempos de surto de diarreia 

em Cascavel, a má conservação e 
a falta de cuidados com a água, 
em rios e córregos, inclusive na 
área central, preocupam muito.

No mesmo terreno onde Pa-
trícia Lazarini mora com o filho e 
o marido na baixada da Rua Ma-
rechal Deodoro, no Bairro Neva, 
existem três residências. Duas 
erguidas há não muito tempo. 
A dona de casa conta que o lote 
pertencia ao falecido sogro. Ela 
acredita ser fundo de vale. As 
construções ficam bem perto do 
córrego, e bem ao lado de uma 
mata aparentemente de preserva-
ção permanente.

Patrícia se mostrou preocupa-
da com a situação enfrentada ali. 
Ela mora no local há dois anos. 
Nesse tempo, sua casa foi inunda-
da duas vezes, mas sempre que 
chove mais intensamente o Rio 
Quati Chico transborda. 

MARGENS estão desmoronando  

Mas calma, porque a situação 
é mais crítica. 

O Quati Chico passa na frente 
das casas e desemboca no Rio 
Cascavel, logo depois do local 
onde há captação para abasteci-
mento urbano.

No local, há apenas um relógio 
de água para as três famílias e, 
sem rede de coleta de esgoto, to-
dos os dejetos, inclusive aqueles 
do banheiro (o número 1 e o 2) e 
os do encanamento das cozinhas 
dessas casas caem dentro do cór-
rego, e vão por canos que ficam 

bem visíveis. 
Não sem razão, a água tem as-

pecto de podridão, cheira muito 
mal e, segundo Patrícia, fica insu-
portável quando está muito quen-
te. “Há dias em que não dá para 
aguentar o cheiro. Quando chove, 
a gente se desespera. Até impro-
visamos uma contenção para a 
água não entrar na casa. Uma vez 
voltou água pelo banheiro, alagou 
tudo dentro de casa”, conta, apon-
tando na parede a altura de cerca 
de 50 centímetros onde o rio inva-
diu a garagem recentemente.

Lixo e  
transbordamento

Há uma quantidade consi-
derável de lixo no córrego que 
contribuiu para não dar vazão, 
fazendo com que o leito encha 

facilmente. 
Patrícia conta ainda que 

crianças brincam no riacho. 
Ontem elas até rondavam o 

local, mas não se encorajaram 
porque, segundo elas, estava 
meio frio. A sujeira da água? 
Elas disseram que não ligam.

A degradação do entorno 
é outra preocupação. Uma 

das margens do córrego está 
desmoronando e está levando 
o asfalto embora. “A gente se 

preocupa porque esse desmoro-
namento pode vir em direção à 

nossa casa”, diz Patrícia.

OS CANOS despejam esgoto direto no rio
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MALHAÇÃO
Fabiana engana Solange e afirma a ino-

cência de Gabriela. Cláudio volta atrás em 
seu depoimento, e Bernardo repreende So-
lange pela confusão. Maria Alice conta para 
Rosália sobre sua vitória no festival de dança. 
Getúlio prepara sua festa com Brigitte, sem 
saber que é observado por dois homens. Tito 
e Garoto não gostam do comportamento de 
Anderson frente a Lia e Flora. Solange deci-
de acabar com os planos da ONG Percurso 
em se transformar num colégio.

VERÃO 90
Mercedes fica furiosa ao ler no jornal so-

bre o sucesso de Janaína. Larissa combina 
com Diego de esperar o término do namoro 
com Quinzinho. Patrick vai ao cinema com 
Gisela e Isadora, e agrada a filha de Hercu-
lano. Manuela descobre que Lidiane viajará 
para o Paraguai. Jofre inventa para Manu 
que Lidiane está doente. Jerônimo fica com 
raiva de Quinzinho por cancelar o programa 
de Ticiano e deduz que o motivo é Dandara. 
Vanessa convence Larissa a pensar melhor 
antes de terminar o namoro com Quinzinho.
Manu e Kika decidem seguir Lidiane.Manu 
se surpreende ao reconhecer João entre os 
Tigres Siberianos.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
A multidão invade o casarão. Mirtes en-

contra a fonte. Judith entra em pânico ao 
ouvir os alarmes na fonte. Aranha leva Ga-
briel para o hospital. Luz se preocupa com 
Gabriel. A fonte seca e todos se apavoram 
com o tremor que ouvem. Judith não deixa 
os guardiães pegarem o livro da Irmandade. 
Gabriel é operado. Stella e Stefânia tentam 
descobrir a senha do computador de Mirtes. 
Valentina se desespera ao saber que Gabriel 
está hospitalizado. Aranha avisa que Gabriel 
está em coma. Rita de Cássia encontra Ma-
chado sem vida na delegacia.

TERESA
Regina sofre uma crise nervosa quando 

Teresa conta que vai se divorciar de Arthur, 
Regina tenta convencê-la a apoiar seu mari-
do, que no momento passa por uma situação 

difícil, e que se Teresa não agir assim, estará 
comprovando que na verdade nunca o amou. 
Teresa diz que adora Arthur, mas não pode 
perdoá-lo. Luisa, desolada, diz a Aurora que 
Mariano tinha razão quando disse que Fer-
nando desistiria do casamento para irá ficar 
com Teresa. Aída, ao saber que Mariano já 
não está com Aurora, o beija e pede que lhe 
dê outra oportunidade. Mariano diz que não 
existe outra possibilidade que não a de se-
rem amigos. Arthur diz a Lúcia que era verda-
de o que Mariano dizia sobre Teresa e agora 
está convencido que estava interessada em 
seu dinheiro, mas confessa não sabe se po-
derá viver sem ela. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Poliana, João, e Kessya tentam consolar 

Bento sobre o estado de saúde de Marlos. 
Roger detona o jogo e Pendleton conta a ver-
dade sobre Vetherna.Raquel pede desculpas 
à Guilherme e diz que quer ficar junto com 
ele e enfrentar tudo ao seu lado. Afonso pro-
cura Marcelo, furioso, e o enfrenta dentro da 

escola. Pendleton diz a Sérgio que ele deve 
voltar a trabalhar na O11O. Mirela organiza 
sua primeira reunião do grêmio, muito anima-
da. Bento pede para sair do grêmio. Ruth en-
contra o menino triste, sentado em um banco 
no corredor. O celular de Roger toca e ele 
manda Claudia atender.

JESUS
Maria Madalena vê Jesus. Caifás vai até 

o palácio para encontrar Pilatos. O Sumo-Sa-
cerdote diz que roubaram o corpo de Jesus e 
que a ressurreição é uma farsa. Jesus apare-
ce para Maria, Sula e Mirian. As mulheres fa-
lam para apóstolos que viram Jesus, mas eles 
hesitam em acreditar. Joana e Helena vão até 
os apóstolos e diz que eles correm risco. Elas 
avisam que Caifás fez com que os discípulos 
fossem perseguidos pelos romanos. Petronius 
vai até a casa de Caifás para falar com Lon-
ginus e Terencius. Jesus aparece para Cleó-
pas e Zelote, mas eles não O reconhecem.

N  o  velas
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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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Rania teme que sua família síria tenha morrido
Em “Órfãos da terra” Aziz descobre que Laila fugiu e exige que Fauze e Jamil a encontrem. 

Samira ajuda Laila a despistar Jamil e Fauze. Ahmed leva Missade e Elias ao encontro de Laila, e 
a família retoma os planos de fugir para o Brasil. Fauze e Hussein sequestram Samira e Ahmed. 
Aziz ameaça Samira para descobrir o paradeiro de Laila. Rania teme que sua família síria tenha 
morrido. Laila, Elias e Missade embarcam em um pequeno bote rumo à Grécia. Aziz ordena que 
Jamil vá até a Grécia atrás de Laila. Jamil descobre que Laila é a mulher por quem se apaixonou.
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Você está no centro do palco e não terá pro-
blemas para persuadir os outros a trabalharem 
com você. Evite discussões tempestuosas, que 
sugam sua energia. Você vai ganhar, não duvide.

Você estará pronto para colaborar construtiva-
mente pelo prazer de se sentir útil. Seria bom 
para você relaxar e ouvir mais suas necessida-
des básicas, sem um deslocado senso de orgu-
lho. Você deveria dormir mais.

Você corre o risco de parecer muito envolvido nas 
suas próprias preocupações e precisa relaxar. Você 
está sobrecarregado de trabalho, mas diminuir a 
velocidade vai parecer mais difícil do que continuar 
como você é. Tente encontrar um equilíbrio.

Você vai conseguir evitar as dificuldades de hoje 
exibindo seus valores. Coloque aventuras do dia 
de lado para que você possa relaxar corretamen-
te e desfrutar de ficar em casa.

Você vai estar muito autoconfiante, talvez até 
demais. Evite discussões aprofundadas e se 
concentre na ação. Seria muito bom se você pra-
ticasse um esporte ao ar livre. Você precisa de 
uma mudança de ares, tanto moral como fisica.

O passado voltará sob a forma de um encontro, 
de uma carta ou de um telefonema. Sinais de 
cansaço se aproximarão de você. Não tenha 
medo de relaxar, você pode fazer isto sem preju-
dicar seus projetos atuais.

Seu senso de humor vai fazer maravilhas para evi-
tar conflitos. Espere alguns dias antes de lidar com 
assuntos sérios. Tenha cuidado com os exageros 
físicos. Você precisa relaxar para ser capaz de redi-
recionar o foco para os seus objetivos principais.

Você vai encontrar algumas soluções para al-
guns problemas do cotidiano e isso vai tornar a 
vida muito mais simples. Você poderia fazer um 
treinamento de resistência para consguir ter mais 
equilíbrio. Leve as coisas um passo de cada vez.

Você vai ter que se mover para resolver algumas 
questões urgentes. Sua eficiência é formidável hoje! 
Você precisa de equilíbrio em conformidade com as 
exigências do seu corpo: o estado de ânimo e a saú-
de física, atividade e relaxamento; ação e descanso.

Não tente levar os problemas do mundo em seus 
ombros. É este realmente o seu papel na vida? 
Seus níveis de energia estão melhorando e você 
vai achar fácil canalizá-los de forma construtiva 
em longo prazo. É hora de decorar de interiores.

Você controla muito melhor suas emoções agora 
e isso vai permitir que você seja mais perspicaz 
sobre as pessoas que o rodeiam. Você vai ter 
um bom desempenho mesmo depois de uma 
atividade intensa, você está em excelente forma! 

Você está vendo as coisas sob uma luz mais po-
sitiva e as pessoas próximas a você notam isso. 
Isto vai permitir que você use seus talentos para 
ajudar os outros. Proteja-se do vento, do ar-con-
dicionado e das correntes de ar.   
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ASSISTENCIA

A primeira 
programa-

dora da
História

Casas de 
entreteni-

mento
noturno

Forma da
curva de
retorno 

Crença em
um deus
pessoal
(Rel.)

(?) Somer-
halder,

ator dos
EUA

(?)
Mendes,
cidade 
de MG

Pedra
usada na 
fabricação 
de concreto

Estado
produtor
de petró-
leo (sigla)

Raça de
gado mais
comum no

Brasil
Exempla-

res usados 
em análises

clínicas

"Essas (?) 
Brigas", hit
de Marília
Mendonça 

Que está
em desar-
monia com
um conjunto

Por (?)
mais B:

sem deixar
dúvida

Estado na-
tal de Cora
Coralina
(sigla)

Juros no
atraso do 

pagamento
de dívida

A maior
ave nativa
da Austrá-

lia (pl.)

(?) Lanka,
país

produtor
de chá

(?) generis:
único (lat.)

Acomodados;
adaptados

Grama
(símbolo)

Gritei 
de dor

Interno;
íntimo

Questão,
em inglês

Produto popular em
baladas, é rico em
cafeína e taurina
Cozinho no forno

Cientista que
desenvolveu a teoria

da relatividade
especial

Explosivo
de minas

(sigla)

Funcioná-
rios de ins-
tituições
como a

CEF

Aquele que
age com
discrição

(?) Tsé-
Tung, líder

chinês 

Unificou a
legislação 
trabalhista

(sigla)

Ceder
O do MMA
é chamado
de octógono

Post meridiem (abrev.)

Provenientes da região
de Portugal e Espanha

Lua de
Júpiter

(?)
remota:

permite o
acesso a
um PC, a
distância

Sem
número
(abrev.)

Pop (?), 
movimento
cujo maior 
nome é An-
dy Warhol

Região,
em inglês

Profissio-
nais que

trabalham
na produ-

ção de
açúcar

Divisão do Zodíaco
chinês (Astrol.)

Conjunto de informações 
pessoais coletadas em um formu-
lário de

aplicação

3/art — ian — sri — sui. 5/issue. 6/region. 8/einstein. 11/ada lovelace.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.



12  POLÍCIA HOJE NEWS, 04 DE ABRIL DE 2019

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
03 
01 
03 
06

Investigação
Já a suposta ameaça de um ataque que 

estaria sendo planejado por um ex-aluno 
do Colégio Estadual Horácio dos Reis, no 

Jardim Nova Cidade, continua sendo inves-
tigada pela Polícia Civil. O suspeito já foi 

ouvido, mas não foi revelada sua identida-
de nem sua idade.

De acordo com a polícia, não há evi-
dência de crime, já que o ataque seria ape-

nas uma ideia e não houve consumação. 
Uma reunião para tratar do tema foi 

realizada no colégio na noite de ontem 
com a presença de representantes da 

Polícia Civil, da Patrulha Escolar, do Núcleo 
Regional de Educação e de pais de alunos. 
A PC informou que o cunho da reunião foi 
educativo, com dicas de como prevenir si-
tuações como essa e identificar mudanças 

de comportamento dos estudantes. 

Cinco acidentes com 
moto em uma tarde

Cinco acidentes de trânsito en-
volvendo motocicletas foram regis-
trados na tarde de ontem em Cas-
cavel. Por volta das 13h, um carro e 
uma moto bateram na esquina das 
Ruas Jacarezinho com Rua Mato 
Grosso, no Bairro São Cristóvão. 
O motociclista Valério Antidio, 44 
anos, teve ferimentos moderados e 
foi levado ao hospital. 

Poucos minutos depois outra 
colisão foi registrada na esquina 
das Ruas Manaus com Sete de 
Setembro, no Bairro Cancelli. O 
motociclista Mateus Fernando Oli-
veira da Silva, 22 anos, teve feri-
mentos no abdômen, no cotovelo 
e nas pernas e foi encaminhado 
para a UPA (Unidade de Pronto-A-
tendimento) Tancredo.

O terceiro acidente aconteceu no 
Centro, na Rua General Osório. Um 
carro e uma moto que transitavam 
em sentidos opostos bateram quan-
do, de acordo com testemunhas, o 
veículo fazia uma conversão. O mo-
tociclista Eli Chagas, de 48 anos, 
teve ferimentos moderados e foi 
encaminhado ao hospital.

Outro acidente foi a queda 

A
ÍL

TO
N

 S
A
N

TO
S

 

 Criança é flagrada 
com faca em escola

Um menino de 11 anos foi flagra-
do com uma faca na Escola Municipal 
Aníbal Lopes, no Bairro Floresta, em 

Cascavel. O objeto foi descoberto por 
colegas que alertaram os professores e 
a direção. A Polícia Militar e a Guarda 
Municipal estiveram no local e apre-
enderam o objeto. De acordo com o 

Conselho Tutelar Leste, não houve ame-
aça aos demais estudantes. O menino 

é ex-aluno da instituição e foi até pegar 
documentos de transferência para outra 

escola. Ele contou que estava com a 
faca porque no caminho de casa até a 

escola tem um canavial e teria passado 
no local com um primo. A faca seria 

para cortar e descascar cana.
A mãe da criança foi chamada, mas 

estava trabalhando e por isso o Conse-
lho Tutelar encaminhou o menino até a 

casa de parentes.

de um motociclista na Rua do 
Cowboy, no Bairro Pioneiros Ca-
tarinenses. Sérgio Gomes, de 54 
anos, sofreu uma fratura na perna 
esquerda e foi encaminhado para 
a UPA Tancredo Neves.

A quinta ocorrência foi registrada 
no fim da tarde, também na Rua do 
Cowboy. O motociclista de Edimar 
Nogueira, de 31 anos, ficou ferido 
ao bater em um carro. Ele foi enca-
minhado à UPA Tancredo.

NO BAIRRO Cancelli, o motociclista teve ferimen-
tos moderados 
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    LIBERTADORES
19h U. Católica x Grêmio
21h Libertad x R. Central
23h S. Cristal x Olimpia

COPA DO BRASIL
19h15 Atlético-GO x Santos
21h30 Botafogo x Juventude

JOGAM HOJE

 Ainda em busca de assimilar
a filosofia tática do técnico Cassi-
ano Klein, o Cascavel Futsal terá
novo teste nesta sexta-feira, quan-
do desafiará o Corinthians pela 1ª
rodada da Liga Nacional, às
21h15, em São Paulo, no Ginásio
Poliesportivo Wlamir Marques. O
duelo terá transmissão ao vivo
pelo canal SporTV.

Será novo desafio para o time
cascavelense, que após passar
sem vitórias pelos principais amis-
tosos de pré-temporada, embalou
três triunfos consecutivos na Série
Ouro do Paranaense, sendo um dos
líderes da competição com 100%
de aproveitamento, ao lado de Pato
e Foz Cataratas.

Com um elenco experiente e rá-
pido, a Serpente ainda está tendo
moldado o seu comportamento
em quadra. O posicionamento
com a bola nos pés e a movimen-
tação dos jogadores sem a bola

Cascavel Futsal pronto
para desafiar Corinthians

têm resultado em adversários sur-
preendidos, como na goleada por
7 a 2 sobre o Palmas, mas tam-
bém falhas individuais, como nas
vitórias por diferença mínima sobre
Umuarama (1 a 0) e Campo Mou-
rão (3 a 2), todas pelo Estadual.

Contra o Corinthians, o Cascavel
Futsal dará um passo a mais na es-

Em busca de pontos para o ranking nacional,
quatro atletas da AMC (Associação dos
Mesatenistas de Cascavel) participaram, no
fim de semana, da Copa Brasil de Tênis de
Mesa, etapa Sul/Sudeste, realizada em São
Paulo. Destaque para as participações de
Bárbara Marroque, medalha de prata no
Rating C e de bronze na categoria Juventude,
e para Nestor Chaves (foto), medalha de
bronze no Rating B. Além deles, Eduardo
Gruchoski e Jandir Motter também terminaram
entre os dez melhores de suas categorias.
Destaque ainda para o professor Edson
Marroque, que há mais de dez anos
desenvolve seu trabalho com seriedade e
competência, o que faz com que seus atletas
fiquem sempre entre os melhores do esporte.

 O atleta cascavelense Odair Fernandes
(foto) mais uma vez representou bem a
arte suave cascavelense num campeonato
de jiu-jítsu. Desta vez foi no Floripa Fall
Internacional Open 2019, realizado no
fim de semana em Florianópolis (SC). O
lutador da equipe N1 Team Brasil,
treinado pelo professor Elson de Jesus,
voltou para casa com quatro medalhas
de prata: categoria peso pesado,
categoria peso pesado Absoluto,
Absoluto No Gi (sem quimono) e
Absoluto (com quimono).

Basquete solidário
O basquete cascavelense está em expansão, com escolinhas masculinas e

femininas gratuitas, graças ao fortalecimento da Abasmavel (Associação do
Basquete Masculino de Cascavel) e do NBFC (Novo Basquete Feminino de

Cascavel). Neste sábado as entidades promovem uma feijoada no Bar do Zé,
para arrecadar fundos para a modalidade. Será às 11h30 e o valor é R$ 35. A
comunidade esportiva de Cascavel estará em peso no almoço. Os ingressos

podem ser garantidos antecipadamente com a jogadora Bruna, pelos
telefones 99970-9977 ou 3225-0550.

cala de dificuldade do lado adversá-
rio da quadra. E a sequência de jo-
gos evidenciará isso, pois depois a
Serpente terá como adversário o
Pato, dia 13 (sábado), pela 2ª roda-
da da Liga, na estreia em casa pela
competição; e o Marreco, no dia 16
(terça-feira), também na Neva, pela
4ª rodada da Série Ouro.

 AMC

ARQUIVO ATLETA
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Cascavel, 04 DE ABRIL DE 2019

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.

 A seletiva paranaense que defi-
niu os classificados do Estado para
o Campeonato Brasileiro de Judô
da Região 5 foi realizada no último
fim de semana, em Curitiba, e clas-
sificou cinco atletas de Cascavel
para a competição nacional.

Todos os campeões e vices da
seletiva estadual se habilitaram
para representar o Paraná no Bra-
sileiro Regional 5, que contará tam-
bém com judocas de Santa Catari-
na, Rio Grande do Sul e São Paulo,
e será realizado nos dias 13 e 14
deste mês em Brusque (SC).

Comandada pelo Sensei Wa-
shington Toshihiro Donomai, Asso-
ciação Esportiva Juventus teve
como campeões na seletiva os ju-
docas Luiz Otávio da Rosa dos San-
tos (sub-13, médio até 47 kg), Leo-
nardo Costa Brancalhão - foto - (sub-
15, leve até 48 kg) e Emilly Kauani
da Rosa dos Santos (sub-15, meio-
pesado até 64 kg), além dos vice-
campeões Gabriela Paixão Militão
da Silva (sub-15, meio-pesado até
64 kg) e Gustavo Costa Brancalhão
(sub-21, meio-médio até 81 kg).

Judocas na equipe do Estado
JUVENTUS

O judô cascavelense também foi
representado em Curitiba pelos
atletas Rogério Paixão Militão
(sub-13), Murilo Tavares da Rosa

(sub-18), Lucas Antonio da Rosa
(sub-18) e Luis Felipe Liotto (sê-
nior), e pelo Sensei Vitor César
Moreira (árbitro).

Grêmio tem
decisão no Chile

Lanterninha do Grupo H da Libertadores
com apenas um ponto somado em dois
jogos, o Grêmio desafia o Universidad

Católica em clima de decisão nesta
noite, às 19h (de Brasília), em Santiago

(CHL), pela 3ª rodada. O time chileno é o
vice-líder da chave com três pontos.
O líder é o Libertad, do Paraguai, com
seis, enquanto o Rosario Central é o

terceiro também com um ponto, mas com
um gol a mais que o Grêmio. Paraguaios
e argentinos fecharão a 3ª rodada às 21h

(de Brasília), em Assunção.
Em busca da primeira vitória, o que lhe
permitirá seguir na briga por uma vaga

nas oitavas de final, o Grêmio conta
com o retorno de Pedro Geromel,

recuperado de lesão. Assim, a única
incógnita é para a vaga pelo lado

direito do ataque: Alisson, Montoya,
Marinho ou Thaciano.
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