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Sem píer, atleta rola
na terra para treinar

Parra acusa armação contra ele
Hallberg: “Fiz a minha parte!”

 Pág. 4

 FÁBIO DONEGÁ

 Os atletas da canoagem têm colocado Cascavel no topo do pódio em vários lugares do
Brasil e do mundo. Mas treinar não tem sido tarefa fácil. O medalhista de ouro Alex

Pessoa, por exemplo, precisa rolar na terra para chegar ao seu caiaque. É que
arrancaram o píer que havia no Lago Municipal, deixando a equipe na mão. Há atletas

que nem mesmo conseguem treinar por causa disso.  Pág. 7
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Fest Flores
Começa hoje a
14ª Rotary Fest
Flores que até o
dia 14 colore e
perfuma o antigo
Terminal Oeste.

 Pág. 6
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Opinião  “Parabéns aos policiais da
Rota (PM-SP) pela rápida e

eficiente ação contra 25
bandidos fortemente

armados e equipados que
tentaram assaltar dois

bancos na cidade de
Guararema e ainda fizeram

uma família refém. 11
bandidos foram mortos e

nenhum inocente saiu ferido.
Bom trabalho!”

 AGÊNCIA BRASIL

Presidente Jair Bolsonaro
parabenizou a ação dos

policiais de Guararema, que
frustrou um assalto nessa

quinta-feira e matou 11
suspeitos do crime.
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Júlio César Cardoso é servidor federal aposentado

 Não se discute a necessidade de se ajustar as regras da Previdên-
cia Social. Mas a inexistência preliminar de laudo de auditoria externa
atestando a situação deficitária da instituição é muito preocupante diante
da sociedade, que deseja ver transparência nas contas previdenciárias.

Por outro lado, a reforma não pode mascarar a origem dos números
reais que levaram ao suposto déficit (por exemplo: desvios ou uso de
recursos da previdência para outras finalidades), bem como a respon-
sabilidade dos gestores políticos.

Uma pergunta inquietante é saber se de fato o nosso sistema
previdenciário é mesmo deficitário, ou apenas é uma manobra dos
governos de se apresentarem operosos diante da sociedade para
gerar caixa, quando deveriam cortar na própria carne a enorme des-
pesa pública com a manutenção dos privilégios dos Três Poderes. Por
exemplo: as mordomias extravagantes do paquiderme Congresso
Nacional, com 594 parlamentares.

Até agora a sociedade conhece apenas os números alarmantes
apresentados pelos governos da situação previdenciária. E desconhe-
ce a caixa-preta onde estão registradas as entradas e as saídas do
dinheiro previdenciário.

Sabemos que entre os devedores previdenciários estão empresas
públicas e privadas, fundações, governos estaduais e prefeituras. Por
que estes não são cobrados?

Por que, também, grandes devedores da Previdência Social,
como Itaú, Bradesco, Santander, BB, Caixa etc. não são compelidos
a honrar seus débitos e os trabalhadores ativos, inativos e pensio-
nistas é que são penalizados?

Por que os clubes de futebol, que pagam soma astronômica pela
contratação e salários de jogadores, continuam sendo devedores da
Previdência Social, ou são beneficiados pelo alongamento interminável
de suas dívidas previdenciárias?

Não é justo e razoável que se pretenda operar a reforma da Previ-
dência, alicerçada apenas em dados numéricos fornecidos pelo gover-
no, quando a sociedade desconhece auditoria externa que comprove a
real situação da instituição.

A preocupante reforma da Previdência, como meta de governo, não
pode atropelar o debate prévio e direto com a sociedade - apenas ouvindo
o Parlamento - nem esconder a origem da dívida e os seus responsáveis -
para que no futuro próximo não se venha a propor outra reforma.

 Os números alarmantes da Previdência
Social são verdadeiros?
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Milhões para nada?

Precisa de denúncia
Sobre o caso Parra... Em
relação à função da Comissão
de Ética da Câmara, o
presidente Olavo Santos (PHS)
declara que, mesmo com
denúncias e declarações -
inclusive a investigação de
mais de um ano contra
Roberto Parra (MDB) no
Ministério Público -, é
preciso que ocorra uma
representação popular, ou
seja, legalmente o grupo não
pode investigar sem que seja
formalizada uma denúncia na
comissão. Mais sobre isso
você lê na página 4.

Põe buraco nisso
Se depender do pedido
apresentado ontem na
Câmara de Vereadores, vai
faltar material para tapar
todos os buracos da
Avenida Piquiri, entre o
viaduto e a Avenida Barão
do Rio Branco. A
solicitação foi encaminhada
ao secretário de Obras,
Adelino Ribeiro. Já virou
um problema crônico.

Exonera e nomeia
Movimentação no Diário Oficial da Câmara de Vereadores

tem despertado a atenção. As exonerações e as nomeações
ficaram ainda mais frequentes - mesmo após supostas

acomodações dos cargos. Um caso é ainda mais curioso,
que trata de um servidor comissionado que foi nomeado e
exonerado seis vezes em pouco mais de dois meses: Volnei

Mecabo foi nomeado em janeiro como gerente de
Comissões Permanentes, salário R$ 7.504, depois em

fevereiro nomeado como assessor especial de gabinete,
salário de R$ 6.035, e ontem nomeado agora como

gerente na gestão de Pessoas, com salário de R$ 7.504.
Claro que cada nomeação precedida da exoneração do

anterior. Está difícil de assentar o sujeito.

Diante de um investimento faraônico como o feito em Cascavel
pelo BID (Banco de Desenvolvimento Interamericano),
esperava-se ao menos que a cidade tivesse elementos
suficientes para ser usada como referência no quesito trânsito.
Eis que entre as vozes no encontro do Concidade, uma
apontou o que muitos já viram, mas não tiveram coragem de
dizer: não houve inovação alguma.

Conversões
Os motoristas ainda não se
adaptaram à proibição da
conversão a esquerda na
Avenida Brasil com Avenida
Barão do Rio Branco. Ou se
recusam a aceitar. O
vereador Sebastião Madril
(PMB) quer que a
Companhia de Trânsito
analise essa situação.
Sugere o parlamentar que
seja liberado o acesso.
Afinal, basta fazer a conta
de quem é mais prejudicado
com o fechamento.

Bom de lábia
Impressionou a postura do
presidente da Cettrans, Alsir
Pelissaro, ao enfrentar mais
de 20 profissionais de
engenharia e arquitetura.
Chegou à reunião sozinho -
sem especialistas -, de mãos
vazias e respondeu a todos.
Por mais pesadas que
fossem as críticas, com
tranquilidade, justificou
cada ação desempenhada
pela Companhia. Agora, se
convenceu é outra história.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Terminais para as
permissionárias
Com o fim do contrato

entre a Prefeitura de Casca-
vel e as empresas Viação
Capital do Oeste e a Pioneira
em dezembro de 2021, o pró-
ximo certame para prestação
do transporte público prome-
te alterações importantes.

Hoje, as prestadoras de
serviço são responsáveis ex-
clusivamente pela frota e pe-
los servidores. No entanto, o
Executivo municipal pretende
ampliar as obrigações de
quem assumir o trabalho, exi-
mindo a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte
e Trânsito) de serviços atuais,
a exemplo dos próprios ter-
minais de transbordo.

O presidente da Cettrans,
Alsir Pelissaro, explica que há
interesse em elaborar um ter-
mo de referência do transpor-
te coletivo. Caberia assim às
futuras contratadas manter
os abrigos de ônibus na cida-
de, limpar os banheiros e as
estruturas dos terminais.
“Com isso, as empresas as-
sumiriam esse trabalho exe-
cutado hoje pelos nossos ser-
vidores. Com a extinção da
Cettrans, que passará de
empresa pública para autar-
quia, teremos preocupações
exclusivas relacionadas à fis-
calização do transporte, horá-

rios e as condições dos veí-
culos”, explica Pelissaro.

Entre as adequações pre-
vistas estão ainda sistemas
modernos para verificar a en-
trada e a saída dos ônibus
dos terminais, transforman-
do o sistema manual em di-
gital. Hoje o sistema é bas-
tante arcaico: servidores da
Cettrans usam pranchetas
para anotar a pontualidade ou
registrar atrasos dos veícu-
los. Um software está em de-
senvolvimento na Fundetec
(Fundação de Desenvolvi-
mento Tecnológico de Casca-
vel). Só não foi implantado
devido à necessidade de aqui-
sição de uma central para
hospedagem - por enquanto,
não há dinheiro para isso.

Os ônibus, ao que tudo
indica, também terão que
apresentar uso de combus-
tível alternativo. O modelo
defendido por Pelissaro é de
energia solar, no entanto, o
uso de biocombustível não
é descartado: “Vamos defi-
nir um cronograma para re-
novação da frota, com veí-
culos com esses modelos
de uso de combustível, au-
mentando gradativamente
essa novidade”.

Cadê a integração temporal?
Em reunião com membros do Concidade (Conselho
Municipal da Cidade), formado por engenheiros, arquitetos
e entidades, Alsir Pelissaro foi cobrado sobre o sistema de
integração temporal do transporte público.
Profissionais argumentaram que o atual modelo está longe
de ser o que havia sido prometido, em que seria possível
fazer a transferência de linha em qualquer parada de
ônibus em um tempo pré-determinado sem pagar outra
passagem. Em Cascavel, conforme justificou Alsir Pelissaro,
buscou-se contemplar as ligações dos terminais Norte/Sul e
Sul/Norte, com 35 minutos para o percurso. As linhas rurais
têm um tempo maior - uma hora e 40 minutos. Ou seja,
falou mas não respondeu.
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Hallberg: “Fiz minha parte!”
O vereador Fernando Hallberg disse ontem que há 20 dias tinha recebido 

a denúncia, ao ser procurado por Rosa Ligeiro - a Rosa da Saúde -, relatando o 
assunto. “Procurei as autoridades, tentando um acordo com o Gaeco, pois, com 
a devolução de dinheiro, ela também comete um crime. Ofereci equipamentos 
para ela gravar, iam fechar acordo de delação premiada com o Gaeco, mas ela 

desistiu de revelar o caso”. 
Para evitar qualquer conivência, Fernando Hallberg relatou tudo o que ou-

viu ao Gaeco. “Narrei o que aconteceu. Fiz minha parte. Há uma suspeita que 
precisa se investigada. Não posso me omitir”.

Hallberg entregou ao Gaeco gravações com conversas que provam que ele 
foi procurado e que apenas oferecia ajuda às assessoras.

O vereador Roberto Parra 
(MDB) refutou ontem denúncias 
de que cobraria parte dos salários 
de assessores e ironizou a agili-
dade da Promotoria Pública em 
receber a acusação e convocar 
as testemunhas. “Surpreendeu a 
rapidez com que aconteceu. Quan-
do pedimos para que façam algo 
em relação à saúde, com pessoas 
morrendo, eles negam entrar na 
Justiça, ou por vagas em Cmeis 
[Centros Municipais de Educação 
Infantil]... Mas ouvem uma denún-
cia infundada, sem provas”.

Na quarta-feira, o Gaeco (Gru-
po de Atuação Especial de Comba-
te ao Crime Organizado) convocou 
três assessoras que possuem ati-
vidades parlamentares com o ve-
reador. Elas prestaram depoimen-
to ao promotor Sérgio Machado, 
mas não falaram com a imprensa.

As denúncias partiram do ve-
reador Fernando Hallberg (PPL), 
que encaminhou ao promotor na 
manhã de quarta-feira relatos de 
servidores que teriam lhe con-
fessado a prática criminosa no 
gabinete de Parra. 

Ontem, Parra revelou que já 
esperava alguma ação, pois teve 
conhecimento de uma suposta 
articulação política contra ele. As 
assessoras teriam lhe dito que 
estavam se sentindo coagidas e 

Parra acusa coação e pede provas
até teriam sido ameaçadas por 
Hallberg: “O [vereador] Fernando 
tentava conversar com a minha 
assessora, a Rosa, às 23h, ou 
no horário de almoço. Até mesmo 
quando ela estava na academia... 
Dizia que precisava me delatar - 
fazer delação premiada - dizendo 
que eu estava com processo no 
Gaeco, seria preso, e ela também 
responderia comigo. Isso é ame-
aça! Dizer que a assessora seria 
presa, colocando medo para que 
ela fizesse um depoimento, inclu-
sive oferecendo canetas com câ-
meras, lapelas [microfones] para 
fazer gravações”, disse Parra.

Antes de o caso vir à tona, o 
vereador pediu para que a che-
fe de gabinete de Hallberg fosse 
aler tada para que cessassem as 
investidas. Alécio Espínola, pre-
sidente da Câmara, também foi 
aler tado, segundo ele.

Parra declarou que não teve 
contato com as assessoras após 
os depoimentos e que por isso 
não sabia o teor dos questiona-
mentos da Promotoria. Não soube 
responder também se havia algu-
ma relação com a denúncia aberta 
há mais de um ano no Gaeco de 
que ele recebia de volta parte dos 
salários de assessores. A prática 
é negada por Parra: “Não [cobro 
devolução]. Estava falando ontem 

Medidas 
Quanto às investigações há mais 

de um ano, Roberto Parra disse que 
não foi interrogado pela Promotoria. 
Ontem apresentou-se ao Gaeco, mas 

não falou com o promotor Sérgio 
Machado. Ele disse que autorizou a 

quebra de sigilo bancário e telefônico.
Para o vereador, Fernando Hall-

berg deveria ter procurado a Mesa 
Diretora e a Comissão de Ética, em 

vez do Gaeco, e que pretende respon-
sabilizar o vereador pelas acusações, 
inclusive criminalmente. Sobre um 

suposto vídeo em que ele apareceria 
recebendo dinheiro de assessor, Parra 

disse que “gostaria de ver o vídeo, 
caso exista”.

[quarta-feira] com meus assesso-
res. Tentamos investir nas ações 
diárias. Os assessores fizeram 
uniforme diferenciado, pagos do 
bolso deles [de maneira espontâ-
nea]. Desafio alguém a provar ou 
a mostrar alguma conversa que 
me relaciona com esses fatos”. 

Perseguição política
Durante coletiva à impren-

sa, Roberto Parra fez ques-
tão de lembrar que foi eleito 
com apenas 803 votos e que 
por isso se sente perseguido 
e até ridicularizado. Passa-
dos dois anos das eleições, 
ainda há provocações, 
afirma. “Logo que passou a 
eleição da Mesa Diretora, es-
cutei vários recados em que 
não merecia estar na Mesa 
pela quantidade de votos 
e pela questão de ter esse 
processo no Gaeco”. Indaga-
do sobre quais parlamenta-
res, negou que tenha falado 
“vereadores” e que apenas 
“ouvia conversas”.
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AMANHÃ
É O DIA DE
REALIZAR O
SEU MAIOR
SONHO.

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

06 e 07
de abril

EVENTO DE VENDAS
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 Inauguração da  Escola Ita Sampaio
Depois de uma longa espera pela tão sonhada reforma, da angústia de ver a obra 
parada, e da necessidade passar por dois anos letivos em uma estrutura alugada, 
para a retomada dos serviços, agora a comunidade escolar da Escola Municipal Ita 
Sampaio tem muito a comemorar. Servidores e alunos já iniciaram o ano letivo em 

seu endereço original, na estrutura que foi totalmente revitalizada.
A entrega oficial da obra, pelo prefeito Leonaldo Paranhos e a secretária Marcia 

Baldini, será nesta sexta-feira, às 8h, e toda a comunidade está convidada e 
participar e conhecer de perto todo o trabalho que foi realizado.

Em 2017 os alunos estudaram nas dependências da Famipar, até que um novo 
processo licitatório fosse concluído e o remanescente da obra executado. Além 

da reforma geral na estrutura física, a escola também recebeu adequações 
previstas pelo Corpo de Bombeiros e pela Vigilância Sanitária, no que tange a 
luminárias, forros, portas, janelas, pisos, sanitários, estrutura física mínima e 
acessibilidade. Também foram feitas adequações na pavimentação externa, 

pintura geral, barrado em pastilha cerâmica e execução de paisagismo.
O novo projeto também ainda contemplou um parquinho novo e a ampliação da 

escola, que agora conta com coberturas metálicas de ligação entre as edifica-
ções, auditório e refeitório. A Escola Municipal Ita Sampaio está localizada na 

Rua Acácia, 206, no Parque Verde. 

O Rotary Club de Cascavel 
Leste, em parceria com a Sefa 
(Sociedade Espírita Francisco de 
Assis), promove a 14ª edição da 
feira Rotary Fest Flores, de 5 a 14 
de abril, no antigo Terminal Oeste 
(próximo à rodoviária). A feira es-
tará aberta ao público das 9h às 
21h, com entrada gratuita.

A feira oferecerá ao público 
mais de mil espécies diferen-
tes da flora brasileira, com des-
taque para flores e orquídeas, 
mas também mudas frutíferas, 
plantas ornamentais, mudas de 
plantas cítricas, ervas medici-
nais, vasos, arranjos e ar tigos 
de decoração. O resultado finan-
ceiro, obtido com a comercia-
lização destes produtos, será 
destinado a entidades assisten-
ciais, apoiadas pelas institui-
ções promotoras.

“Esse é um ótimo momento 
para incrementar o jardim e dar 

Rotary Fest Flores traz
mais de mil espécies

mais alegria à casa, ao sítio ou 
ao local de trabalho, contribuindo 
com o meio ambiente e com en-
tidades sociais e ter momentos 
agradáveis com a sua família”, diz 
a presidente do clube de Rotary, 
Eliani Maria Liberali Cervo.

EVENTO acontece de 5 a 14 de abril, no antigo 
Terminal Oeste, em Cascavel

Infestação do mosquito 
tem queda em Cascavel

O Setor de Controle de Endemias 
da Secretaria de Saúde de Cascavel 

divulgou ontem (4) o resultado do 2º 
Ciclo do LirAa deste ano, realizado esta 

semana (dias 1º, 2 e 3 abril). A média de 
infestação nos 4.302 imóveis inspecio-
nados foi de 2,9%, índice considerado 

de médio risco, conforme a classificação 
do Ministério da Saúde, que preconiza 

até 1% como aceitável.
Foram coletadas 142 amostras de larvas 

positivas para Aedes aegypti; dessas, 
dez foram no estrato 10, na região sul 

da cidade (Padovani, Jardim União, 
Santa Catarina, Faculdade, Universi-
tário, Turisparque, Veredas, Cascavel 

Velho, Jardim Itália, Veneza, Presidente 
e Aquarela do Brasil), região que apre-
sentou média de infestação de 5,4%, 

considerado de alto risco.
Também apresentou índice elevado a re-
gião norte (3,7%) e a região oeste, (3,4%), 

ambos considerados de médio risco. O 
maior número de depósitos encontrados 
com larvas mais uma vez foi lixo e outros 

resíduos sólidos, sendo 43%.
Após essa pesquisa, a Divisão de Vigi-
lância em Saúde Ambiental realizará 

nos próximos dias ações educativas e de 
sensibilização dos moradores das regi-

ões com maior índice de infestação. 

FÁBIO DONEGÁ
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

Cascavel, 05 de abril de 2019

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

01- CELSO FOGAÇA E SIRLEI RODRIGUES MOREIRA
02- BRUNO RIBEIRO DE LIMA E CAMILA CRISTIANE FORMAGGI SALES
03- NILSON RABIS GUEDES E SELMA DA SILVA ALAMINOS COLTURATO
04- EDILSON ASSIS DE SOUZA E VALDIRENE CABRAL ALVES
05- ÉMERSSON LUIZ BACHMANN E JOSINEIA DE CARVALHO SILVA
06- JUVENAL SCHMOELLER E SANDRA REGINA TREZZI
07- MARCOS COSTA E FRANCIELLE DE SOUZA
08- LEANDRO DE SOUZA FAEDO E CRISTINA DE FATIMA CORDEIRO
09- ARAMIS JOSÉ PEREIRA E LUANA JANAÍNA DE CAMPOS
10- VILSON TEIXEIRA CANCELA E IVONE RODRIGUES FONSECA
11- RAFAEL DIEGO HOLLER E CÁSSIA POLLYANA DE MEDEIROS
12- DOUGLAS MENDONÇA BRAGA E LUANA BERLETT DE LIMA
13- DIEGO JOSÉ COELHO E MICHELE ADRIANA JESKE
14- ANDREI VALDIR ANTUNES E KARINA PONTES BOTELHO
15- JUAREZ MAURICIO SOUZA E DENISE DE SOUZA ERBA
16- JOÃO LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA E JAQUELINE PORTES PAGNONCELLI
17- PAULO RICARDO NEGRO E LUANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA

Sem sucesso
O coordenador da associa-

ção, Adi Reis, o Deco, informou 
que tentou contato com a 
prefeitura. “Quando foi retirado 
o píer, nós tentamos falar com 
o prefeito [Leonaldo Paranhos] 
pessoalmente, por telefone, 
mas a única resposta que rece-
bemos é de que ‘estão verifi-
cando’. Chega uma hora que a 
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MALHAÇÃO
Érico, Alex, Tito e Garoto não gostam 
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namoradas. Os bandidos ameaçam Getúlio. 
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O SÉTIMO GUARDIÃO 
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Machado. Judith conta aos guardiães que 
o livro da Irmandade sumiu. Sampaio é 
nomeado delegado interino de Serro Azul. 
Mirtes descobre que sua família sabe sobre 
o Tarja Preta. Aranha pede que Adamastor 
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comenta com Luz que Gabriel pode não 
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fórmulas. Murilo confronta Valentina ao en-
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TERESA
Lúcia diz a Luisa que antes via Arthur 
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Luisa diz que torce para que nasça uma boa 
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esquecê-la. Teresa diz à mãe que vai se di-
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AS AVENTURAS DE POLIANA 
Kessya pergunta à Débora por que ela 

está sendo tão diferente. Iuri escuta Hugo 
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phie tocou rápido o piano. Vini dá flores de 
presente à Gabi e Mirela observa, de longe, 
descobrindo que os dois estão namorando. 
Sophie diz à Iuri que não tem se sentido bem 
ultimamente.Nadine vê Marcelo na padaria 
e vai até lá.Afonso procura Luísa como se 
nada tivesse acontecido. Dos dutos da esco-
la, o clubinho MaGaBeLo veem um homem 
de capa preta cantando e dançando. Polia-
na vê Marcelo e Nadine na padaria e conta 
à Luísa que viu o professor com uma das 
moças mais bonitas que ela já viu na vida. 

Yasmin diz à Kessya e Luigi que acha que 
Filipa gosta de João. Glória expõe sua des-
confiança sobre Salvador à Ruth.

JESUS 
Jesus fica triste com a falta de fé de Cleó-

pas e Zelote. Petronius pede para Longinus 
e Terencius acharem o corpo de Jesus. O 
Messias se revela para Cleópas e Zelote. 
Petronius ordena a prisão de todos os que 
andavam com Jesus. Petronius pede para 
um soldado romano seguir os passos de 
Maria Madalena. Pedro vê Jesus no tanque 
de Siloé. Maria Madalena percebe que está 
sendo seguida. Tiago Justo vê Jesus e cai de 
joelhos, emocionado. Pedro, Cleópas e Zelo-
te dizem ter visto Jesus. Madalena pede para 
Edissa ajudá-la a se esconder.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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Madá aluga um espaço  
para sua loja esotérica

Em “Verão 90”, Vanessa tira cópia das anotações de Larissa sobre Diego. Lidiane não resiste aos 
encantos de Patrick e acaba dormindo com ele. Manu e João se amam. Patrick e João pulam as 
janelas dos quartos de Lidiane e Manu e acabam se encontrando. Madá aluga um espaço para 
sua loja esotérica perto do Baião de Dois e comenta com Dirce que não gosta de Raimundo.Va-

nessa entrega para Diego as anotações de Larissa sobre ele e tenta convencê-lo a terminar com a 
amiga. Larissa termina seu relacionamento com Quinzinho. Manu procura Jerônimo.
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Você deveria seguir a sua intuição e não ques-
tionar tudo sempre. Dê-se pausas durante o dia. 
Você precisa voltar atrás considerando o seu 
estado nervoso.

Sua calma fará maravilhas e acabará com os 
conflitos. Você será recompensado com satis-
fação financeira pelos esforços pessoais. Evite 
movimentos bruscos.

Não se preocupe muito com as coisas que você 
não pode fazer nada a respeito - você está pron-
to para realmente viver, para aproveitar ao máxi-
mo a vida. Respire mais profundamente, isso vai 
lhe ajudar a encontrar a calma que você precisa 

Você terá uma maior autoconfiança e uma ne-
cessidade crescente de realizar seus sonhos. 
Está em excelente forma e controla a sua ener-
gia mais habilmente do que aqueles a sua volta 
percebem.

Você vai fazer alguns contatos interessantes e 
novas portas se abrirão. Boas e novas amizades 
estão no horizonte. Você está perdendo tempo 
com assuntos sem importância e está cansado.

Você está completamente voltado para dentro, mas 
terá a inspiração para avançar em seus projetos. 
Você está gastando muita energia e o cansaço po-
deria prejudicá-lo. Aproveite o tempo para recarregar 
as suas baterias em um ambiente calmo e solitário.

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

Você encontrará paz dentro da sua própria 
casa. Você vai continuar conversas que foram 
interrompidas. Sua forma vai melhorar, você está 
reservando a sua energia de forma sensata, para 
ganhar ainda mais.

Você vai se sentir inspirado para estabelecer um 
maior equilíbrio na sua vida. A sensação de can-
saço lhe dá uma pista: uma noite tranquila seria 
o ideal, descanse na sua própria casa.

Você tende a se esquivar das verdades físicas e 
das restrições administrativas. Este não é o mo-
mento de lidar com isso. O aumento de energia 
poderia transformar a irritabilidade, especialmen-
te se você não mudar certos maus hábitos.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do 
presente constrói a sua confiança. Aproveite ao 
máximo a paz e a tranquilidade do dia para dar 
atenção ao que pode estar faltando em sua dieta.

Seu otimismo sobe a outro patamar e é hora de real-
mente apreciar as coisas boas da vida. Há muita coisa 
acontecendo ao seu redor, então reconheça seus ver-
dadeiros limites. Isso lhe causa esgotamento nervoso, 
por isso seria melhor procurar paz e tranquilidade.
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MIB

UBERLANDIA

TIEEAIC

ISMAELNERI

LLREDEA

A
BASTECIRED

ÇOZGNOMO

OÃPMATOBR

OEPEDROI

GADUOSLO

GENETICASP

NSPESSOA

IOMARHR

TOURCIOSA

AISCANYON

ALTACOSTURA

Encanto
pessoal
(ing.)

(?)-5: 
aprofundou
a Ditadura

(Hist.)

Direito exer-
cido em can-
celamento

de voo

Pintor pa-
raense de 
"Namora-

dos"

Peça com 
que o jóquei
comanda
o cavalo

Enchi com
gasolina 
o tanque
do carro

"O Mágico
de (?)",
clássico

do Cinema

Ser
elemental
da terra
(Folcl.)

Código do
Brasil, no
endereço
da internet 

Antônio
Nobre,
poeta

português

Protago-
nista do

Dia do Fico
(Hist.)

Molho 
tradicional
da comida
japonesa

Terceira
(?), tipo de
narrador

(Lit.)
Tratamento

dado a
freiras
(red.)

Grand (?),
postal do
Colorado

(EUA)

Garota, 
em inglês
Proteção
do bueiro

Capital da Noruega, é
uma das cidades mais

caras do mundo 
(?) naturais: sebes

Setor 
profissional
Intransitivo

(abrev.)
Prefixo de
"apicultor"

Zelosa;
atenciosa

(?) Globe,
variedade

de uva
Manchas

Pedido 
dos fãs ao

final de
shows

Prática
desumana 
comum em

países
africanos,

afeta
meninas 

entrando na
puberdade

(?) britânica: alvo
frequente de tabloides 

e paparazzi

Sem utilidade (fig.)
Harper (?), 

romancista de "O Sol é
Para Todos"

Ramo da
moda que 

inclui grifes
como Cha-
nel e Dior 

Lamentos
sofridos

Manipula-
ção (?),
iniciativa 

controversa
no campo
da bioética 
Produto de
pacotes de

viagens

Sem
(abrev.)

Órgão da
ONU que

combate o
trabalho
infantil
(sigla)

Ângulo entre dois planos

Região hidrográfica com
a maior capacidade
energética do Brasil

Vogal
entoada no

vocativo
Maria (?),
cantora do
sucesso
"Linda
Rosa"

Cidade do
Triângulo
Mineiro
famosa
por seu

Mercado
Municipal

Primeiro 
governador-geral 
do Brasil (Hist.)

2/it. 3/red. 4/girl — oslo — tour. 5/shoyu. 6/canyon. 10/ismael neri.
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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.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
03 
01 
03 
06

Homem é preso 
com cocaína 
Um homem de 29 anos foi pre-
so por tráfico de drogas na noi-
te de ontem, no Bairro Veneza, 
em Cascavel. A Denarc (Divi-
são Estadual de Narcóticos) 
cumpria mandado de busca 
e apreensão na residência do 
rapaz, quando, com ajuda de 
um cão farejador, encontrou 
40 buchas de cocaína embala-
das para a venda, uma porção 
maior da droga e uma balança 
de precisão.
O homem afirmou que a droga 
era para consumo próprio. Ele 
foi preso em flagrante por tráfi-
co de drogas e encaminhado à 
15ª SDP (Subdivisão Policial) 
de Cascavel.

Novo descarte irregular 
de entulho no aeroporto

Mais um flagrante de descarte 
irregular de entulho no aeroporto 
de Cascavel aconteceu na tarde de 
ontem (4). Há cerca de 20 dias o 
vereador Fernando Hallberg (PPL) já 
havia flagrado caminhões despejan-
do entulho no local. Ontem, quando 
o vereador e a reportagem do Hoje-
News chegaram ao local, o motorista 
tirou o caminhão do local e tentou se 
esconder, mas foi encontrado. 

Como um fiscal da Secretaria 
de Meio Ambiente estava no local, 
multou a empresa responsável 

pelo caminhão. O caso será leva-
do ao Ministério Público.

O vereador ressalta que há 
apenas duas áreas licenciadas 
para receber entulho da constru-
ção civil. “É preciso ficar atento. 
Se alguém vir um caminhão des-
carregando esse tipo de entulho 
na cidade ou próximo, a possibili-
dade desse descarte ser irregular 
é grande”, orienta Hallberg. 

Ele também diz que denúncias 
do gênero podem ser levadas até 
ele para que sejam realizados os 

POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular e 
veja o vídeo do 
flagrante

encaminhamentos cabíveis.
O vereador alerta para o risco 

de contaminação desses mate-
riais que são jogados no meio am-
biente e que podem até contami-
nar os lençóis freáticos. 

A Viapar, concessionária respon-
sável pela BR-369, quer saber como 
aconteceu o acidente em que o cami-
nhão guincho da empresa caiu em um 
barranco às margens da rodovia, em 
Corbélia. Um homem morreu na hora.

De acordo com informações da as-
sessoria, um Boletim de Ocorrência 
foi registrado para que o acidente seja 
investigado, já que as informações le-
vantadas são de que a caminhonete da 
vítima, Alceu Daniele, de 40 anos, te-
ria quebrado na rodovia e o guincho foi 
acionado para prestar socorro. A cami-
nhonete foi rebocada, mas em determi-
nado local Alceu teria tentado assumir o 
volante do caminhão e feito o motorista 
perder o controle da direção, provocan-

Viapar pede investigação 
de acidente da BR 369

do o acidente. O veículo caiu no barran-
co. Alceu morreu na hora e o motorista 
teve ferimentos leves. O corpo de Alceu 
será sepultado hoje, às 10h, no Cemité-
rio São Luiz, em Cascavel.

INVESTIGAÇÃO
A concessionária quer descobrir o 

que teria motivado o surto de Alceu, ao 
tentar tomar a direção do caminhão. 

O caso está sendo investigado 
pela Polícia Civil de Corbélia, que 
aguarda o envio do boletim de aciden-
te da PRF (Polícia Rodoviária Federal), 
que atendeu a ocorrência. A polícia vai 
juntar nos autos o laudo da necropsia 
e o laudo do local do acidente. O con-
dutor do guincho deve ser ouvido. 

A VÍTIMA teria 
causado o acidente 
na BR-369 que a 
matou 
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Ex-piloto e antigomobilista cas-
cavelense, Pedro Lecheta recebe-
rá da Avac (Associação de Veícu-
los Antigos de Cascavel) o título
de Associado Honorário, em ceri-
mônia a ser realizada tradicional
exposição de veículos antigos que
anualmente ocorre na Festa do
Trabalhador, no Seminário São
José, no dia 1º de maio.

A definição pela honraria foi defi-
nida no último fim de semana, du-
rante reunião da diretoria da Avac que
aprovou o pedido feito pelo presiden-
te da entidade, Vanderlei Morais.

Pedro Lecheta receberá o título
como forma de reconhecimento pe-
los trabalhos desenvolvidos no au-
tomobilismo, bem como para o an-
tigomobilismo de Cascavel e região.

“É importante reconhecer a his-
tória dessa lenda viva e tê-lo como
membro é uma honra ainda maior.
Depois da fundação é a primeira vez
que a Avac concede a uma pessoa
tal título, retificando que a trajetó-

Aluna do professor Marcelo
Horikawa na equipe Team Bronx,
na academia Spartacus, Melissa
Gatto, de 22 anos, assinou
contrato para representar a arte
suave cascavelense no UFC. Ela
fará quatro lutas no evento de
MMA mais famoso do mundo. A
primeira será no dia 11 de maio,
no UFC 237, no Rio de Janeiro.
Lá Melissa Gatto vai substituir a
australiana Jessica-Rose Clark e
enfrentará a carioca Talita Bernardo,
de 32 anos. Melissa tem seis lutas
no plantel, com quatro vitórias por
finalização e dois empates.

Lecheta associado honorário

ria da pessoa contribui para o cres-
cimento da cultura antigomobilis-
ta”, disse Vanderlei.

 Copa Oeste de
Handebol

Com a presença de cerca de 160
atletas em 14 equipes de oito

municípios, Cascavel recebe neste fim
de semana as disputas da 19ª Copa
Oeste de Handebol, disputada na

categoria juvenil (sub-16).
A competição será desenvolvida nos
ginásios da Neva e do São Cristóvão,

neste sábado e domingo, pela
manhã e à tarde. Este ano, a Copa
Oeste conta com duas divisões. Em

Cascavel, a reunião é das oito
cidades participantes da Primeira.

Para as equipes cascavelenses,
comandadas por Marcos Galhardo no

feminino e Cezar Casagrande no
masculino, e atuais vice-campeãs, as
partidas serão na Neva. As meninas

estreiam contra Mariluz às 11h deste
sábado e no domingo duelam com

Iporã, às 10h.  Já os meninos também
enfrentam Mariluz na primeira

rodada, às 12h de sábado, mas no
domingo medem forças com Corbélia,

às 11h. Também participam das
disputas as equipes femininas e

masculinas de Toledo, São Miguel do
Iguaçu, Francisco Alves e Foz do

Iguaçu. Os jogos no sábado serão das
9h às 18h no Ginásio da Neva e das

10h às 17h no São Cristóvão. No
domingo, serão das 8h às 17h na Neva

e das 8h às 15h no São Cristóvão.
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ARQUIVO ATLETA

               PARANAENSE
16h Coritiba x Londrina

              PAULISTA
16h Palmeiras x São Paulo

              CARIOCA
16h Vasco x Bangu

              GAÚCHO
16h Grêmio x São Luiz

               MINEIRO
16h Atlético x Boa Esporte

        COPA DO NORDESTE
18h Botafogo x CSA

               INGLÊS
10h05 Everton x Arsenal

             ESPANHOL
9h Getafe x At. Bilbao
11h15 Valladolid x Sevilla

             FRANCÊS
10h Reims x Lille
16h PSG x Strasbourg

               ALEMÃO
10h30 Augsburg x Hoffenheim
13h B. Moncheng. x W. Bremen

             ITALIANO
13h Internazionale x Atalanta
13h Lazio x Sassuolo
15h30 Napoli x Genoa

JOGAM  DOMINGO

           PARANAENSE
16h  Athletico x Rio Branco

          CARIOCA
19h Flamengo x Fluminense

             GAÚCHO
16h30 Internacional x Caxias do Sul

            MINEIRO
19h Cruzeiro x América

            COPA DO NORDESTE
18h30 Ceará x Náutico
20h Santa Cruz x CRB

               ESPANHOL
11h15 Real Madrid x Eibar
15h45 Barcelona x At. Madrid

            FRANCÊS
12h Lyon x Dijon

               ALEMÃO
10h30 B. Leverkusen x Leipzig
13h30 B. Munique x B. Dortmund

           ITALIANO
13h Juventus x Milan
15h30 Sampdoria x Roma

JOGAM SÁBADO

          INGLÊS
16h  Southampton x Liverpool

           FRANCÊS
15h45 Bordeaux x Marseille

            ALEMÃO
15h30 Mainz x Freiburg

JOGAM HOJE
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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.

Invicto e com 100% de aproveitamento em jogos oficiais na
temporada, com três vitórias em três jogos pela Série Ouro
do Paranaense, o Cascavel Futsal estreia na Liga Futsal nesta
sexta-feira em busca de manter o embalo em 2019. O
desafio é contra o Corinthians, às 21h15, no Ginásio
Wlamir Marques, em São Paulo. A partida terá transmissão
ao vivo pela SporTV. Na capital paulista, a Serpente tenta
repetir o feito de 2011, quando venceu o Corinthians por
6 a 5, também pela Liga, no segundo confronto da história
entre as equipes. Depois só deu o time alvinegro, com
quatro vitórias seguidas, em 2013, 2015, 2016 e 2018
– o time corintiano também venceu em 2010.

 O fim de semana será decisivo nos
principais campeonatos estaduais do
País. Neste sábado e domingo serão
conhecidos os times que disputarão tí-
tulos no Paraná, em São Paulo, no Rio
de Janeiro e no Rio Grande do Sul.

PARANAENSE
No Paranaense, os jogos únicos da

semifinal da Taça Dirceu Krüger defini-
rão os finalistas da 2ª Taça. O Athletico
recebe o Rio Branco neste sábado, 16h,
num jogo no qual o FC Cascavel podem
se garantir matematicamente na Série
D do Brasileiro 2020 caso o Furacão tri-
unfe na Arena da Baixada. No domingo,
às 16h, Coritiba x Londrina definirá o
outro finalista, no Couto Pereira.

GAÚCHO
No Campeonato Gaúcho, o Internaci-

onal tentará confirmar vaga na final neste
sábado, e o Grêmio no domingo. O Colo-
rado recebe o Caxias no Beira-Rio, às
16h30, com a vantagem de ter vencido o
jogo de ida por 2 a 1 em Caxias do Sul.
Já o Imortal recebe o São Luiz às 16h,
na Arena, para um jogo aberto, depois de
empate sem gols na partida de ida.

CARIOCA
No Carioca o sábado será de clássi-

co Fla-Flu pela semifinal do Estadual, às
19h, no Maracanã. Campeão da Taça
Rio, mas vindo de derrota na Libertado-
res, o Rubro-Negro tem o direito do em-
pate para avançar à decisão. No domin-
go, às 16h, também no Maracanã, Vas-
co x Bangu definirá o outro semifinalis-
ta. Campeão da Taça Guanabara, o Cruz-
maltino tem a vantagem do empate.

CASCAVEL FUTSAL

PAULISTA
No Paulistão, o sábado será de “fol-

ga” para os semifinalistas. No domingo,
a bola rolará no Allianz Parque para o
Choque-Rei entre Palmeiras e São Pau-
lo, às 16h. Na ida, a igualdade prevale-
ceu, com empate sem gols. Assim, que
vencer avança, enquanto novo empate

levará à disputa de pênaltis. Na segun-
da-feira, às 20h, será a vez de Santos e
Corinthians voltarem a ficar frente a fren-
te, mas agora no Pacaembu. No jogo de
ida, em Itaquera, os donos da casa leva-
ram a melhor por 2 a 1. Com isso, têm a
vantagem do empate para decidir o Es-
tadual pelo terceiro ano seguido.

Decisão nos Estaduais
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