
 , 10/04/2019
Edição 8227 - Ano 42
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

A Justiça deu 15 dias para que o Hospital Nossa Senhora Salete e Hospital do Coração
saiam do prédio em que estão, no Centro de Cascavel. A decisão é a execução de

sentença de uma ação movida pelos donos do imóvel em 2017 e que foi encerrada sem
contestação da direção do hospital. A preocupação é o que será feito com os leitos do
SUS de alta complexidade, já que a instituição é referência em cardiologia em todo o

oeste do Paraná.

Com ordem de despejo,
Hospital pode fechar
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Dor, desespero
e destruição
O fogo destruiu a casa em
que dois irmãos moravam
no Jardim Clarito ontem.
Desesperada, a mulher
disse que não conseguiu
salvar nem os documen-
tos pessoais.  Pág. 12
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Opinião “Sempre seremos uma nação
generosa, sempre ajudaremos

quem ficou para atrás. (...) Mas
não ajudaremos os vagabundos,
não podemos premiar corrupção

e vagabundagem”.

 AGÊNCIA BRASIL

Ministro da Economia, Paulo
Guedes disse que o País está

“condenando o jovem ao
caminhado errado”: “Desde
quando faz mal trabalhar?”,

em defesa à proposta da
carteira de trabalho verde e

amarela, iniciativa que
privilegia a negociação em

detrimento de direitos
trabalhistas, com vistas a

permitir a criação de milhões
de empregos no Brasil.
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Ensino religioso em 2019? Para quê?
 Tragédias em escolas, queda do Brasil em índices internacionais

de educação, baixa confiança na figura do professor. A atual situação
da educação não é das melhores. E, se para profissionais da educa-
ção não é fácil, quais repercussões esse cenário causa nos alunos?

Pode parecer diferente pensar no ensino religioso nesse momen-
to. Muitos podem até se perguntar por que, em pleno ano de 2019,
ainda temos escolas católicas. Pois bem, as instituições de ensino, em
especial as voltadas para a educação cristã, têm como premissa um
trabalho dedicado a ajudar a resolver os desafios do mundo atual,
incluindo-se os problemas sociais, éticos e morais pelos quais passa
a educação de nossos filhos.

E o medo do tradicional não deve ser motivo para desconfianças. As
escolas católicas são símbolo, sim, de tradição. Aliar hoje, no cenário da
educação, tradição e inovação é encontrar o melhor dos dois lados.

Engana-se ainda quem pressupõe que o ensino cristão tenha a
intenção de catequizar os estudantes. Todas as escolas católicas têm
um compromisso com o Vaticano de trabalhar com ensino religioso e
pastoral em suas escolas e o trabalho atual tem foco no diálogo inter-
religioso, justamente para colocar essas crianças e jovens para co-
nhecer o diferente e respeitá-lo. O grande nó dos enormes desenten-
dimentos que se têm no mundo hoje tem influência da diferença de
crenças - e o que podemos fazer para melhorar essa situação é
ensinar o respeito à opinião alheia.

Escolas católicas têm em sua essência um trabalho que privile-
gia a formação humana. São instituições que, por meio de seu caris-
ma e missão, têm como objetivo o desenvolvimento de uma educa-
ção de qualidade, mas, acima de tudo, que privilegia o senso crítico
e ético, a resiliência e o exercício de se colocar no lugar do outro para
que tenhamos crianças e jovens mais humanos, solidários e preo-
cupados em construir um mundo mais justo e igualitário. Ou seja,
pessoas mais humanas.

Raphaela Ribas Lupion Gubert é coordenadora pedagógica das
Escolas Confessionais do Sistema Positivo de Ensino no Brasil
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Vai ou não?

Onda lenta no trânsito
O trânsito virou a celeuma da Câmara de Vereadores. Não tem
uma sessão que o tema não seja abordado. Um problema alvo
de reclamação dos motoristas - a “onda verde” dos semáforos

da Avenida Brasil - foi tema de discussão intensa ontem. O
vereador Pedro Sampaio (PSDB) chegou a dizer que “falta gerência
na Cettrans” para dar respostas aos vereadores, que desde julho
do ano passado aguarda resposta de um requerimento sobre o
sistema que deveria estar em funcionamento. Em outubro, o
vereador Fernando Hallberg (PPL) fez novo ofício, também

ignorado. “Parece que é um sucateamento proposital da Cettrans”,
disse o vereador, que sugeriu mudança na presidência: “Talvez

falte mão firme no comando”.

Defesa
Mesmo com o retorno do
vereador Rômulo Quintino,
líder de Governo, após licença
médica, Josué de Souza partiu
em defesa do Executivo
municipal. “Se precisar, que
espere mais 30 dias”, disse a
respeito do pedido de mais
prazo para respostas dos
requerimentos. Sobre os
pedidos de informação à
Cettrans, Josué disse que os
vereadores ir até lá quando
não tiverem as informações.
“Não vem a informação? É o
caso de ir à Rua Maranhão
pedir ajuda. O que não se
resolve aqui, lá na Rua
Maranhão é mais fácil”.

Expediente na rua
Deu o que falar um flagrante
de um diretor da Câmara
durante horário de expediente
no guichê de uma lotérica.
“Contas ou fezinha?”,
criticaram, lembrando que o
servidor recebe R$ 9.795 para
exercer o trabalho interno.

Todos os gostos
Chamou a atenção também o
uso de propaganda no espaço

Após sucessivas ameaças de que denunciaria “tudo e
todos”, o ex-vereador Damasceno Júnior prometeu hoje
contar o que sabe ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado). É a terceira promessa de
chacoalhar a Câmara.

do Paço Municipal: uma
garrafa gigante de sucos na
entrada e, do lado de dentro,
um balcão com chimarrão,
com direito a propaganda da
marca da erva. Qual é a
regra, Arnaldo?

Câmara renovada
As mudanças na Câmara não
param: Agora, a troca é de
móveis. Além de novas
estantes e mesas para os
gabinetes, acaba de ser
publicado gasto de R$ 236 mil
para aquisição de
equipamentos para
processamento de dados,
materiais de áudio, vídeo e
foto, elétricos, eletrônicos,
suportes, porta-banners
e nobreaks.

Mudança de postura
O prefeito Leonaldo Paranhos
foi pessoalmente ao Cmei para
averiguar a denúncia de que
uma professora havia amarrado
uma criança. Mas, em vez de
disparar uma live, preferiu ouvir
todos os lados e disse que a
sindicância vai apurar o que
houve. O caso da professora do
Anibal Lopes parece que foi
uma lição em tanto.

Milionária do lixo se
recusa a negociar

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 Atenção contribuintes:
é hoje a data para paga-
mento à vista ou da primei-
ra parcela do IPTU e da
Taxa de Lixo em Cascavel.

Mas se os cascavelen-
ses precisam pôr a mão do
bolso e repassar pelo menos
R$ 27 milhões aos cofres
municipais para manter os
serviços de limpeza pública
urbana, a empresa OT Ambi-
ental nem mesmo aceitou
sentar frente a frente com
seus trabalhadores para ne-
gociar o reajuste anual pre-
visto em contrato. Diante da
situação, a Justiça do Traba-
lho teve de ser acionada pelo
Siemaco (Sindicato dos Em-
pregados em Empresas de
Asseio e Conservação) para
definir o reajuste da catego-
ria. A audiência está marca-
da para 5 de maio.

A empresa venceu a lici-
tação em dezembro de
2017, no apagar das luzes
da gestão de Edgar Bueno
(PDT), com valor de R$ 207
milhões pela prestação de
serviço por 60 meses. Por
mês, a empresa recebe qua-
se R$ 3 milhões. O certa-
me deu origem a uma inves-
tigação (que está em anda-
mento) que apura eventual

Greve no HU é deflagrada
Pela terceira vez neste ano, os terceirizados no serviço de
limpeza no Hospital Universitário de Cascavel ameaçam
cruzar os braços. Desta vez, a greve está prevista para
começar neste sábado. Quase 60 servidores estão sem
receber os salários do mês passado, que deveriam ter sido
depositados sexta-feira passada pela empresa Santa Paula -
Claudio Antonio Moraes Eirelli. Com isso, a categoria já
ingressou com indicativo de greve. Se até sexta-feira os
pagamentos não forem efetuados, os servidores vão
manter apenas 30% do efetivo no HU - obrigatórios por lei.
Cada prestador de serviço recebe por mês R$ 990 por seis
horas diárias de trabalho.

direcionamento para que a
empresa vencesse a dispu-
ta pública.

A data-base dos 230
servidores é fevereiro.
Desde então há uma ten-
tativa de negociação, que
não avançou.

Os trabalhadores reivin-
dicam aumento salarial de
8% piso salarial, mesmo
percentual aplicado sobre o
vale-refeição e a assiduida-
de. Eles querem receber tam-
bém o vale-alimentação du-
rante as férias, além de gan-
hos em outras cláusulas.

Ano passado, o reajuste
foi inferior a 4%.

Este é o segundo ano
consecutivo que a catego-
ria precisa ingressar na
Justiça do Trabalho para
negociar melhorias. “A
empresa não nos deu res-
posta, por isso ingressa-
mos com pedido de ajuda
da Justiça do Trabalho.
Estamos aber tos para
tentar um acordo antes da
audiência, o que acha-
mos muito difícil”, adian-
ta a presidente do Siema-
co, Angela Maria de Oli-
veira Meireles.
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A Páscoa chegou ontem repleta 
de alegria e com muita doçura com 
o coelhinho cheio de ovos para os 
pequenos. Durante a festa, as crian-
ças puderam brincar na cama elás-
tica, piscina de bolinha e jogar futebol.

A comemoração este ano foi 
no espaço Tamara Festas e con-
tou com a colaboração da comu-
nidade com doações de salgados, 
bolo e as cestinhas de Páscoa, que 
foram elaboradas pelas legionárias 
da LFCC com muito amor.

O principal objetivo da ação é 
fazer com que os pequenos tenham 
um momento de descontração 
durante o período em que estão 
em tratamento e para que tenham 
contato com outras crianças que já 

Doçura da Páscoa já 
chegou à Uopeccan

Criança precisa de 
doadores de sangue 

A paciente Hemily Gabriele 
Rodrigues, de 6 anos, está 
em tratamento oncológico e 
precisa de doadores de san-
gue. A doação pode ser feita 
no Hemocentro de Cascavel, 
na Rua Avaetés, 370, atrás do 
Hospital Universitário, no Bairro 
Santo Onofre. 

De acordo com a direção do 
Hemocentro, o tratamento de 
Hemily é longo e ela necessita 
de muitas plaquetas que são 
essenciais para a melhora  
do quadro clínico.

O Hemocentro recebe 
doadores de sangue e medula 
de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 11h e das 13h às 
18h. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(45) 3226-4549. 

passaram pela oncopediatria. 
Nicholas tem sete anos. Ele 

brincou com outras crianças e apro-
veitou todos os momentos com um 
sorriso no rosto: “Gostei muito, foi 
muito divertido”.

Josiane Medeiros, mãe do Nicho-
las, conta que vieram de Balneário 
Camboriú morar em Cascavel para 
que ele filho fizesse o tratamento 
do câncer. “Ações como essa aju-
dam com a imunidade dele e fazem 
com que as crianças tenham contato 
umas com as outras. Essas coisas 
fazem o diferencial durante o trata-
mento”, conta.

No dia 17 de abril haverá a 
festa de Páscoa na Casa de Apoio 
para crianças e adultos internados. 
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Atualização da carteira da vacinação
De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imu-

nização, Cristina Carnaval, nesta campanha também serão dispo-
nibilizadas as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação 
para atualização da Caderneta de Vacinação da criança e da ges-

tante. “Essa ação busca o resgate e a vacinação de não vacinados 
por considerar o risco para as doenças imunopreveníveis, além das 

baixas coberturas vacinais neste público”.   

Pagamento de IPTU 
e Lixo vence hoje 

Atenção contribuintes cujo nome 
inicie com as letras de A a K, pois 
o prazo para pagamento à vista ou 
da primeira parcela de IPTU e Taxa 
de Lixo vence nesta quarta-feira 
(10). Já para os contribuintes cujo 
nome tenha iniciais de L a Z, o 
prazo é sexta-feira (12). O paga-
mento à vista garante desconto de 
10% no IPTU.

A quitação pode ser feita em 
qualquer instituição financeira, 
casas lotéricas, correspondentes 

bancários e aplicativo do banco 
do contribuinte. Especificamente 
no caso do Sicoob haverá horário 
diferenciado de atendimento para 
o pagamento nas agências até dia 
12 de abril, das 9h às 16h.

O contribuinte que optar pelo par-
celamento pode pagar em até nove 
vezes, desde que a parcela mínima 
corresponda a 1 UFM (R$ 43,85). O 
vencimento da primeira parcela tam-
bém será no dia 10 ou 12, de acordo 
com a inicial do nome. 

Carnês
Contribuintes que ainda não 

receberam o carnê de IPTU e da 
Taxa de Coleta de Lixo via Correios 
podem solicitar a segunda via pelo 
do Portal do Cidadão no endereço 
https://cascavel.atende.net/ ou 
ainda ir à Secretaria de Finanças, 
das 8h30 às 17h. As equipes estão 
reforçadas para atendimento.

Para onde vai?
A arrecadação esperada para o 

exercício 2019 com o IPTU é de R$ 
55 milhões, segundo o secretário 
de Finanças, Renato Segalla. Por 
lei, os recursos arrecadados com o 
tributo são destinados à Educação 
(25%), Saúde (15%) e o restante 
para as demais prioridades elen-
cadas pelo Município. 

Campanha de Vacinação contra a Gripe começa hoje
Onde vacinar

A vacina pode ser aplicada nas 
unidades de saúde. Todas foram 

abastecidas com as doses, com exce-
ção da USF Colmeia e da UBS Flo-

resta, que, devido à reforma, estão 
sem sala de vacinação. Moradores 

desses bairros devem procurar a uni-
dade mais próxima da residência.

As unidades urbanas, tanto UBSs 
como USFs, atendem das 7h às 

19h, inclusive durante o horário de 
almoço. A vacinação se encerra às 
18h45. Nos distritos, as USFs fun-

cionam das 8h às 17h, encerrando a 
vacinação às 16h45.

Horário de vacinação  
nas USFs e UBSs
l Área urbana: das 7h às 18h45 
l Área rural: das 8h às 16h45

Começa nesta quarta-feira (10) 
a primeira etapa da 21ª Campa-
nha Nacional de Vacinação contra 
a Influenza 2019. Serão vacinadas 
crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos, gestantes e puéperas 
(mulheres até 45 dias após o parto).

Em Cascavel, a meta é imuni-
zar nesta primeira etapa 26.902 
pessoas, sendo: 7.058 crianças 
de 6 meses a 2 anos; 11.808 
crianças de 2 anos a 4 anos; 
3.927 crianças de 5 anos; 3.529 
gestantes e 580 puérperas.

Segunda fase  
da vacinação
No dia 22 de abril começa a 
segunda etapa da campanha, na 
qual a vacinação contra influenza 
ocorrerá com a mobilização dos 
grupos prioritários em todo o País.
Essa etapa será realizada de 22 a 
30 de maio, com meta de vacinar 
mais 68.569 pessoas, que são os 
indivíduos com 60 anos ou mais 
de idade; trabalhadores da saúde; 
professores das escolas públicas e 
privadas; povos indígenas; grupos 
portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condições 
clínicas especiais; adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos de idade sob 
medidas socioeducativas; popu-
lação privada de liberdade e os 
funcionários do sistema prisional.
A meta total da campanha em Cas-
cavel é de vacinar 95.471 pessoas 
nas duas etapas.

PÚBLICO-ALVO EM CASCAVEL
Crianças (de 6m a 2anos) ..........7.058
Crianças (2 a 4 anos) ............... 11.808
Crianças (5 anos) .......................3.927
Trabalhador da saúde ..............14.856
Gestantes ...................................3.529
Puérperas ......................................580
Idosos .......................................26.269
Comorbidades ..........................23.619
Professores ................................3.825
Total nas duas etapas 95.471 doses
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n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 10/2019 - SRP – Tipo menor preço.
Objeto – Registro de preços para eventual aquisição de material para manutenção e conservação 
de bens imóveis (kit box em vidro temperado – instalado), destinado a atender às necessidades 
desta UG. 
Data para cadastramento das propostas–Até 23/ABRIL/2019 às 09:59 horas 
Data da abertura – 23/ABRIL/2019 às 10:00 horas (Horário de Brasília-DF).
COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - SALC
Rua Rio de Janeiro-229, Centro, Cascavel-PR-Tel 45-3099-3213
EDITAIS – Através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA

Referência no atendimento car-
díaco para o oeste do Estado, o 
Hospital Nossa Senhora da Salete 
e Hospital do Coração está prestes 
a ficar sem teto. São mais de 50 
anos de prestação de serviços. A 
estrutura física da instituição é alu-
gada e há dois anos os proprietários 
moveram uma ação judicial cobrando 
a desocupação do imóvel.

O motivo seria o desacordo em 
relação aos valores e aos pagamen-
tos do aluguel atrasados. O valor 
cobrado na ação judicial correspon-
dente a dívida do hospital de R$ 
587.802,58 (em 2017). Uma grande 
construtora já teria até se oferecido 
para comprar o terreno que fica entre 
a Rua Carlos de Carvalho, esquina 
com a Rua Minas Gerais, no Centro 

Hospital conveniado ao
SUS pode ser despejado

Estrutura
O Hospital Nossa Senhora da Salete 

possui 19 leitos de UTI (Unidade 
Terapia Intensiva) para casos cardíacos, 
vasculares e ortopédicos, conveniados 
com o SUS (Sistema Único de Saúde). 

Com o fechamento das portas, os 
pacientes cardíacos terão de disputar 

leitos de UTI no Hospital Universitário - 
que recebe grande demanda de vítimas 
de acidente de trânsito e outros casos 
de urgência - e no Hospital Policlínica. 
A preocupação ainda se dá pelo curto 

prazo, pois, conforme servidores, as UTIs 
ainda estão ocupadas com casos de 

alta complexidade.

de Cascavel. A intenção seria dar 
lugar a um edifício residencial com 
salas comerciais.

Após frequentes suspensões do 
processo que tramita na 5ª Vara 
Cível desde 2017, mês passado 
os gestores do Hospital Nossa 
Senhora da Salete deixaram de se 
manifestar por mais de 60 dias e 
perderam a fase de recursos e con-
testações. No início do mês, já em 
execução da sentença, a Justiça 
emitiu a ordem de desocupação 
do imóvel em 15 dias, cujo prazo 
começou a contar no dia 5 de abril, 
data da notificação.

Convênio com SAS
Além das vagas de urgência e 

emergência, o Hospital é responsável 
pelas consultas pelo SAS - são 19,5 

mil funcionários públicos depen-
dentes do atendimento. O contrato 

de um ano foi assinado em agosto 
passado no valor de R$ 8,7 milhões. 

Embora o imbróglio judicial com-
plete dois anos, os servidores - médi-

cos, enfermeiros e zeladores - des-
conhecem a ordem de despejo. Há 

inclusive clínicas dentro do hospital 
que pagam aluguel e que até ontem 
desconheciam a ordem de despejo. 

Oficialmente, o governo estadual 
ainda não foi notificado. Procuradas 
pela reportagem, as partes interes-
sadas no processo não quiseram se 

manifestar publicamente sobre o caso. 
O diretor técnico Rogério Lunardelli foi 

contatado, mas não retornou as liga-
ções. O advogado dos proprietários do 
imóvel, Maurício Vieira, disse que “não 

iria comentar o processo”. O prefeito 
Leonaldo Paranhos também foi procu-
rado, mas não retornou às ligações até 

o fechamento desta edição.

HOSPITAL Salete pode estar com os dias contados
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Espaço APAExonado

Apae inicia programação 
especial no mês dos 48 anos 

Um desfile de carros antigos 
abre oficialmente neste sábado 
(13), às 9h, em frente à Havan da 
Avenida Tancredo Neves, a progra-
mação mensal de aniversário dos 48 
anos da Apae de Cascavel. O evento 
é uma parceria da Apae com a Avac 
(Associação de Veículos Antigos de 
Cascavel), mas todos os amantes 
de carros antigos podem desfilar 
pela cidade em direção à Catedral 
Nossa Senhora Aparecida. Os alu-
nos serão convidados a embarcar de 
carona nessa aventura, a bordo dos 
carrões que marcaram época.

No dia 17 de abril, data em que a 
Apae comemora os 48 anos, estão pro-
gramados dois eventos. O culto ecumê-
nico, às 8h, e posteriormente a assina-
tura do prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos, sancionando a permuta de 
áreas (leia mais nesta página) para a 
construção do novo e moderno Centro 
de Saúde da Apae, mais uma etapa 

Permuta de áreas
A Câmara de Vereadores de Cascavel aprovou 

por unanimidade o Anteprojeto de Lei 24/2019, 
autorizando o Município a permutar terrenos com 
a Apae. Na permuta, estão envolvidos dois lotes 

na quadra 3 do Loteamento Tropical, que per-
tencem ao Município de Cascavel, e o lote B1-A2 
da quadra 03 do Loteamento Recanto Tropical, 
com área total de 1.032 metros quadrados, de 

propriedade da Apae.  Conforme a justificativa do 
Executivo, os valores dos imóveis de propriedade 
do Município, somados, é equivalente ao valor do 

lote a ser permutado com a Apae. Esse projeto que 
autoriza a permuta de terrenos foi encaminhado 
ao Legislativo quando o presidente da Câmara, 

Alécio Espínola, ocupava interinamente o cargo de 
prefeito, durante as férias de Leonaldo Paranhos, 

entre o fim de fevereiro e o início de março.

do projeto de revitalização estrutural da 
instituição, iniciada com a construção 
da nova Equoterapia.

E no dia 26 de abril, o ponto alto 
da festa, com o jantar para comemo-
rar os 48 anos, que neste ano, terá 
como inspiração a cultura e a culiná-
ria árabes. O jantar será a partir das 
20 horas, no Tuiuti Esporte Clube.

A CARREATA Retrô, em parceria com a 
Avac, abre as comemorações de aniversário

ALUNOS da Apae 
participam de sessão na 
Câmara de Vereadores
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MALHAÇÃO 
Getúlio aciona a polícia. A polícia 

cerca o local do cativeiro, e Rian ameaça 
a vida de Alex. Alex consegue despistar 
Rian, e a polícia prende os bandidos. 
Bernardo propõe que Gabriela e Marcelo 
assumam a coordenação pedagógica do 
Sapiência. Lia, Tito e Garoto se incomo-
dam com a bagunça de Anderson. Paulo 
afirma que não perdoará Getúlio, e Mel 
se desespera. Márcio e Pérola sofrem. 
Rosália coordena a produção de uma 
grande encomenda de congelados. Már-
cio anuncia a Sirena que decidiu voltar 
para o Rio de Janeiro. Osvaldo tem um 
novo plano para destruir Gabriela

ÓRFÃOS DA TERRA
Laila se desespera com a notícia da 

gravidez. Missade chega ao hospital para 
resgatar Laila, e agradece Bruno. Aziz 
orienta Fauze a vigiar Hussein. Dalila 
rejeita Youssef. Jean-Baptiste e Tião afir-
mam a Elias que indicarão sua contrata-
ção para Caetano. Missade conta a Laila 
que pediu a Jamil para se afastar da filha. 
Cibele convoca Bruno para fotografar uma 
manifestação estudantil. Laila e Jamil se 
desencontram. Bruno e Abner são detidos 
pela polícia. Rania reencontra Elias.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Firmina despista Neide e procura 

Padre Ramiro. Olavo tenta invadir o 
casarão, mas Valentina, Murilo e Judith 
defendem a propriedade. Stella desco-
bre a identidade do Tarja Preta e ameaça 
Mirtes. Valentina e Murilo voltam a ficar 
juntos. Olavo explica a Laura e Sampaio 
que tem um plano para tomar o casarão, 
mas precisa manter Gabriel vivo. Lourdes 
enfrenta Geandro e se demite da agên-
cia de turismo. Eurico pede que Marilda 
se aproxime de Valentina para conseguir 

informações. Firmina conta sua história 
para Neide, que se desespera ao saber 
a verdade sobre sua filha. Judith e Murilo 
deduzem que Olavo e Valentina sabem do 
lençol de água da fonte. Nicolau anuncia 
que irá com Diana e Walid para os Esta-
dos Unidos. Murilo confronta Feliciano.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Poliana dá a ideia de o grêmio criar 

o projeto Escola dos Sonhos. Ruth ouve 
Bento tocar piano e pede para ele tocar 

a música que ela lembra do passado. 
Helô observa tudo da porta. João conta 
à Poliana que leu o Livro da Alegria de 
Bento, e que lá tem várias coisas tristes 
escritas. Luísa vê Marcelo, Nadine e 
Débora conversando e os cumprimenta. 
Ruth conta a Helô que a música que 
Bento tocou é a mesma música que sua 
irmã tocava quando estava grávida de seu 
sobrinho, cujo nome também é Bento. Éric 
treina sapateado. Afonso pede a Durval 
que ele o ajude a reconquistar Luísa. 
Branca aconselha Mirela, já que a menina 
está se sentindo rejeitada. 
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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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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
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nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
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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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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.
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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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ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
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diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
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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
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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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Manu termina namoro com Jerônimo
Em “Verão 90”, Manu diz a Jerônimo que o relacionamento deles foi um erro e confessa 

que ainda ama João. Larissa não entende o motivo do afastamento de Diego e desabafa 
com Vanessa. Quinzinho revela a Dandara que foi ele quem cancelou o programa de Ticiano. 

Vanessa incentiva Larissa a reatar com Quinzinho. Murilo Fraga tenta persuadir Lidiane a 
ajudá-lo a registrar o show dos Tigres Siberianos para o seu programa de TV. João termina o 
namoro com Moana. Murilo descobre a identidade dos Tigres Siberianos. Mercedes agradece 

a Vanessa, ao achar que Larissa e Quinzinho estão mais unidos por causa da influência da 
VJ. Lidiane conta a Jofre que ela e Patrick não têm mais nada. Murilo divulga a identidade 

dos Tigres Siberianos em seu programa.
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Não se preocupe muito com as coisas que você 
não pode fazer nada a respeito - você está pronto 
para realmente viver, para aproveitar ao máximo 
a vida.  Respire mais profundamente, isso vai lhe 
ajudar a encontrar a calma que você precisa para 
as mudanças que está fazendo.

Você vai ter a oportunidade de rever o seu juízo 
sobre uma pessoa próxima. Você está mostrando 
mais seus sentimentos e tem a necessidade de se 
afirmar e de expressar seus pensamentos para se 
sentir mais pleno com você mesmo.

Seu otimismo é claramente sentido por aqueles 
que o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao seu 
redor. Você está saudável, terá reflexos melhores 
e se sentirá mais leve.

Um fantasma do passado aparece na forma de 
um encontro, e-mail ou um telefonema. Você está 
mantendo as suas emoções controladas e isso 
terá o efeito de fazer você se sentir em melhor 
forma, principalmente psicologicamente.

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

Você vai ouvir fofocas em torno de você e deve 
ficar completamente de fora para evitar disputas. 
Seria uma boa ideia descansar da turbulência ao 
seu redor. Admitir isso seria vantajoso.

Você será o centro das atenções e não terá difi-
culdade em convencer os outros a trabalhar com 
você. Evite discussões acaloradas, que gastam 
sua energia. Você vai ganhar, não tenha medo.

Sua abordagem realista e pragmática fará com que 
você não seja pego em ideias tolas. Você estará 
em forma boa o suficiente para se concentrar nas 
tarefas difíceis. Ao mesmo tempo, certifique-se de 
não ir além de seus limites, apesar de seu otimismo.

É hora de pensar em fazer uma grande mudança. 
Suas ambições são saudáveis, então lute por elas. 
A sensação de que algo está faltando levará a um 
momento de cansaço passageiro. Cure-o com uma 
dose de vitaminas e mantenha seu corpo ativo.

Hoje o dia será cheio de lições valiosas e você 
vai seguir o caminho para a maturidade. Você 
esconde seu cansaço admiravelmente bem, mas 
vai precisar recuperar o sono perdido.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta muito 
útil, por isso não hesite em expressar sua opinião, o 
seu realismo não falhará. Será fácil mergulhar em um 
trabalho que use o seu cérebro. Não se esqueça de 
seguir para outra coisa depois para refrescar a cabeça.

Tenha cuidado para não ser impulsivo, você fala 
rápido demais. Os prazeres materiais vêm na hora 
certa. Você precisa recarregar suas baterias para 
manter o ritmo em torno de você. Passe algum tempo 
sozinho também. Você vai se sentir melhor com isso.
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FIGUEIREDO

JCATETER

OPAUISD

LEBVILÃ

CONSUMISMO

MESASNEU

CALDDDM

ODORIOB

OLEOCOLI

OMQUAD
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GOM
AIÇAMI

INRIÕPC

CCOMEDIA

NOTAFISCAL

João (?),
último pre-
sidente da
Ditadura

Forma do
cabo do
guarda-
chuva

Liza Mi-
nelli, atriz e

cantora
dos EUA

Dinheiro
disponível
em uma
conta

A madras-
tra, em

"Cinderela"
(Lit.)

A Região
dos can-
gaceiros
(abrev.)

Discagem
Direta a

Distância
(sigla)

(?) Caymmi,
cantor de

"Velho
Piano"

(?) essen-
cial: é uti-
lizado em 
incensos

(?) de luxo:
é menos
exclusiva 
que a grife

(?)-arábica,
cola à base
de resina 

de árvores

Imposto 
sobre com-
pras inter-
nacionais

(?) Tiba,
escritor e
educador
brasileiro

Pátio
situado ao
redor de
igrejas

Gritos de
dor

Ônibus,
em inglês

Alcunha
Gênero dos
filmes de
Ben Stiller

Compro-
vante utili-
zado na tro-
ca de um
produto

(?) Cristo,
figura 

messiânica

Tipo de alvenaria de encaixe,
cujo uso reduz a necessidade de

cimento, areia e reboco

Estrutura responsável
por levar oxigênio e

nutrientes 
para o feto

Cidade 
grega onde
surgiram 

os primeiros
jogos de
verão da 
Antigui-
dade

Interjeição
de espanto
Mal do sé-
culo XXI, 
tido como
inimigo da

susten-
tabilidade

Caloria
(símbolo)

"Escherichia (?)",
bactéria que compõe

a flora intestinal
Anca (Anat.)

As da famí-
lia dos noi-
vos são re-
servadas

na festa de 
casamento

Cachaça (bras.)
A Cidade

dos Exageros (SP)

Pauta de (?): conjunto
de exigências,

geralmente apresen-
tadas por grevistas

Deixa de
insistir

Olavo Bi-
lac, poeta

Raciocina

Tubo para
coleta de
sangue

3/bus — iof. 4/coli — dori. 5/içami. 7/olímpia.
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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.



Mulher perde tudo em 
incêndio e pede ajuda 

Aos prantos, Alzenita Carvalho viu a 
casa em que morava com o irmão aca-
mado, no Jardim Clarito, em Cascavel, 
ser consumida pelas chamas: “Tudo o 
que eu tinha está lá dentro. Não deu 

tempo de tirar nem documento, roupas 
nem nada. Os vizinhos tiraram o fogão 
e o carro que estava na garagem. Eu só 
consegui arrastar meu irmão para fora, 

só pensei em salvá-lo”.  Quem puder 
doar roupas masculinas e femininas, 

móveis e/ou alimentos pode entrar em 
contato com Jaqueline pelo telefone 
(45) 99940-6447.  A moradora não 

sabe como o fogo começou. Ela estava 
dormindo e quando acordou a casa já 

estava tomada pela fumaça. 
Alzenita morava no local havia três 

meses, quando se mudou para cuidar 
do irmão devido à morte da mãe. Os 
dois foram para a casa do filho dela.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
04 
01 
03 
06

Carlos Henrique dos Santos 
França, 22 anos, morreu na noite de 
segunda-feira (8) após quatro dias 
internado no HU (hospital Universi-
tário). De acordo com a direção da 
PEC (Penitenciária Estadual de Cas-
cavel), ele solicitou atendimento dia 
4 e, após avaliação, foi levado ao 
HU, onde ficou internado. 

Na certidão de óbito a causa 
da morte é o rompimento de uma 
úlcera, mas a família contesta: “Meu 
irmão demorou para ser atendido. 
Ele pegou uma bactéria dentro da 
PEC e os agentes foram negligentes. 
Os presos fizeram até uma carta 
para falar sobre isso. Ele pedia ajuda 
e ninguém ajudava”, acusa a irmã 
Andressa dos Santos França. 

Sem provas, acusado 
de homicídio é absolvido

Marcelo Henrique Oliveira Bon-
fim foi absolvido em julgamento 
realizado ontem no Fórum Esta-
dual de Cascavel. Ele era acusado 
de matar José Manoel Irmão, de 
75 anos. O crime aconteceu no 
dia 3 de julho de 2014, no Bairro 
Parque São Paulo, em Cascavel. 
José Manoel foi morto com faca-
das, pauladas na cabeça e teve o 
pênis amputado e um pedaço de 
ferro inserido no ânus. O corpo foi 
encontrado por populares na obra 
do Módulo da Polícia Militar no 
bairro. Na época, Marcelo chegou 
a confessar e disse que a vítima 
teria tentado “acariciá-lo” e que por 
isso teria cometido o crime.

Marcelo já havia sido julgado 
pelo crime em 2017 e condenado. 
Mas a defesa recorreu e o Tribunal 
de Justiça anulou a condenação 
sob o argumento de que confissão 
na delegacia, sozinha, sem outra 

prova, não é apta para gerar con-
denação. O réu foi julgado nova-
mente ontem e o próprio Ministé-
rio Público pediu a absolvição por 
falta de provas.

A qualificadora do homicídio era 
o motivo fútil, agravado pelo meio 
cruel com que foi cometido, o que, 
de acordo com o Ministério Público, 
causou sofrimento atroz e desne-
cessário à vítima. Além disso, a 
vítima não teve chance de defesa.

Marcelo já cumpriu pena por 
tráfico de drogas e fazia poucos 
meses que estava em liberdade 
quando o crime aconteceu. 

Homem é 
esfaqueado 

Osmar Rocha, 50 anos, teve 
ferimentos graves após ser esfa-

queado na noite de ontem na 
Avenida Piquiri, no Bairro Brasma-

deira, em Cascavel. 
De acordo com testemunhas, 

ele andava de bicicleta pela 
ciclovia quando foi agredido. Com 

ferimentos graves no tórax e no 
abdômen, foi levado ao HU. A faca 

usada na agressão foi encami-
nhada à Delegacia de Homicídios. 

Pouco antes um rapaz de 25 
anos foi ferido com golpes de 
facão na Rua Arquitetura, no 

Bairro Universitário. Jonas San-
tiago Silva estava com um grande 

corte no antebraço esquerdo e foi 
levado à UPA Tancredo.  

Ninguém foi preso.

Na car ta, os detentos citam 
diversos pedidos de atendimento 
a Carlos e contam que foram atin-
gidos por gás de pimenta por agen-
tes e um deles foi isolado. 

A direção da PEC nega que 
tenha havido negligência e informa 
que, na unidade, existe uma equipe 
de saúde completa e que assim 
que solicitado o atendimento o 
detento é encaminhado.

A Secretaria de Saúde informou 
que possui equipe para realizar o 
atendimento aos detentos da PEC e 
que trabalha no local de segunda a 
sexta-feira. Disse ainda que todo aten-
dimento é realizado de acordo com 
agendamento prévio ou situações 
pontuais de urgência/emergência.  

Preso morre e família denuncia negligência

POSICIONE o leitor 
de QR Code do seu celu-
lar para ver o incêndio
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O voleibol cascavelense volta a
ficar em evidência nesta semana,
quando retorna duplamente ao cir-
cuito estadual. É que Cascavel tor-
na a sediar competições da Federa-
ção Paranaense de Voleibol e tam-
bém a disputar o campeonato. De
sexta a domingo, os ginásios Sér-
gio Mauro Festugatto e do Colégio
Sesi receberão etapas da Série A
do Campeonato Paranaense Sub-15
e Sub-17 masculino, categorias de
base que abrem o calendário 2019.

Para que fossem fechadas todas
essas etapas, Cascavel conta com
o apoio do Exército, que vai ceder alo-
jamento para as equipes que che-
gam já nesta quinta-feira e não teri-

Vôlei de Cascavel volta
ao circuito paranaense

am escolas disponíveis para ficar.
“Minha sugestão, junto à Secre-

taria de Esporte, de solicitar apoio
do Exército, possibilitou a realização
dessa primeira etapa dos campeo-
natos paranaenses em todas as ca-
tegorias em Cascavel. Agora esta-
mos pensando e planejando a orga-
nização geral para falharmos o míni-
mo possível e para que possamos
atender todos da melhor maneira
possível”, explica o responsável pelo
voleibol cascavelense, Ladir Salvi.

É que o município também vai
sediar as etapas de abertura nas
categorias Sub-14 e Sub-16 Série
B feminino (11 a 13 de outubro),
Sub-19 Série B feminino e masculi-

no (17 a 19 de maio) e ainda o Adul-
to Série B masculino e feminino (19
a 21 de abril).

Após 74 jogos disputados em cerca de três meses de competição, o 9º Campeonato Chácara Fardoski de
Futebol Suíço, iniciado no dia 12 de janeiro, definiu os finalistas da edição 2019. Dentre os 24 times que
começaram o certame, resta apenas Barão AP e Sindvel para disputar o título. A final está marcada para este
sábado, às 16h, na Chácara Fardoski. Antes, às 15h, União e Real Cascavel medirão forças na disputa do

terceiro lugar. No total, a competição movimentou 415 atletas do futebol amador cascavelense.

FOTOS: FARDORSKI

Os Estaduais Sub-15 e Sub-17 são divididos em duas etapas. Todas as equipes
se enfrentam em turno único e as quatro melhores campanhas avançam
para a fase semifinal. Os quatro últimos colocados disputarão a quinta e
sexta colocação que as manterão na Série A e os dois últimos colocados

serão rebaixados para a Série B em 2020. A segunda etapa será de 6 a 8 de
setembro, em Toledo.

Equipe na competição
O Paranaense Sub-15 masculino conta
este ano com o atual campeão Círculo
Militar do Paraná/ARBS e também
com: Tamboara, AVP/Curitiba, Santa
Mônica Clube de Campo, AMVP/Dom
Bosco/Maringá, Umuarama, Nova
Esperança e a novidade AABB/
Cascavel. Como a disputa nesta
categoria e divisão não atingiu o
número de participantes, a equipe
cascavelense foi convidada a disputar
a Série A sem precisar passar pela
divisão de acesso. Esta será a
primeira participação de uma equipe
cascavelense, da base masculina, nas
competições oficiais da FPV. “Nós
tínhamos o objetivo de participar na
Série B, subir degrau por degrau, mas
como surgiu essa oportunidade então
estamos nos preparando forte para
fazer uma boa participação e
representar bem o município de
Cascavel”, comenta o técnico Dorival
Sesso. No sub-17, o Estadual conta
com: Círculo Militar, AVP/Curitiba, Nova
Esperança, Foz do Iguaçu, Toledo,
Santa Mônica, Palotina e Tamboara.

 Formato de disputa
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Cascavel, 10 DE ABRIL DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Claudair Souza Nunes e Claudiana dos Santos Silva
2-Juliano Rodrigues da Rosa e Viviane Paloski Mozel
3- Geovane Cristiano Padilha dos Santos e Fabiana Pereira da Silva
4- Rafael Bueno de Camargo e Isabella Ribeiro Alves Mariano
5- Ricardo Mol e Tananda Mayumi Endo
6- Claudiomir Fraus da Silva e Cimara Andressa de Carvalho
7- Wesley Cristofiher Nascimento Camargo e Mayara Neneve Kottwitz
8- Rodrigo Nonatto de Meiras e Maiara Quadri
9- Moacir Rodrigues da Silva e Sandra Fernandes dos Reis
10- Jurandir Nunes e Thalia da Silva Lisboa
11- Walter Mendes Ferreira e Jaqueline Alves da Silva
12 Lucas Tiodozio Geraldo e Gabriela Weiber de Carvalho
13- Matheus Gomes da Silva e Emanuella Mayara Borges Bortoluzzi
14- Rafael Gomes da Silva e Vanessa Pedroso Primo
15 Ayslan Vinicius Guetner e Vanessa Rafaela Bonamigo

 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.

Mudança de data no futsal
Depois de conhecer sua primei-

ra derrota na temporada, na última
sexta-feira, quando visitou o Corin-
thians pela 1ª rodada da Liga Nacio-
nal e foi abatido por 3 a 1, num jogo
acirrado em São Paulo, o Cascavel
Futsal soube, ontem, que terá de es-
perar um pouco mais para tentar a
primeira vitória na competição.

O jogo pela 2ª rodada, que estava
marcada para este sábado, foi trans-
ferido para a próxima semana, no dia
19, feriado de Sexta-Feira Santa. O
duelo em questão será diante de
outro adversário que figura dentre os
favoritos ao título: o atual campeão
Pato Branco, às 21h30, na Neva.

A mudança ocorreu porque agora
a partida terá transmissão ao vivo do
canal SporTV, assim como foi na es-
treia da equipe cascavelense na Liga,
e causará um ajuste necessário no
calendário de jogos do Cascavel, que
só voltará à quadra na próxima terça-
feira (16), para receber o Marreco pela
4ª rodada da Série Ouro.

A alteração ainda causa outro

impasse, pois o Tricolor tem seu
compromisso pela 5ª rodada do
Paranaense marcado para o dia 20,
em Dois Vizinhos. Ou seja, um dia
depois de receber o Pato pela Liga.
Esse duelo deverá a data alterada.

BEM AVALIADO
O jogo com o Corinthians foi
encarado como positivo pelos
atletas da Serpente, apesar do
resultado. “Por mais que o resultado
não veio, desempenhamos um belo
jogo. Sabíamos que seria uma
partida dura, como foi. No primeiro
tempo, principalmente, tivemos o
mesmo nível, mas os gols foram
decididos nos detalhes, nada muito
tático. Agora precisamos absolver a
derrota e nos preparar para
próximos jogos. Por ser uma estreia,
saímos-nos bem. Fomos confiantes
por causa das vitórias passadas, e
agora é levantar a cabeça” disse o
ala Humberto. A mesma avaliação
fez o pivô Roni: “fizemos uma boa
partida, jogamos de igual, mas
perdemos nos detalhes, vamos
trabalhar para minimizar os erros e
conseguir vitória no próximo jogo”.

O time cascavelense, aliás, cogitou
antecipar o confronto para este fim
de semana, para não ficar tanto
tempo sem jogar. Entretanto, o Dois
Vizinhos jogará neste fim de sema-
na pelo Estadual, em Matelândia.

 FUTFUTBR



ESPORTE16 HOJE NEWS, 10 DE ABRIL DE 2019

 Depois de se classificar para a
final do Gauchão, o Grêmio volta
suas forças para a recuperação na
Libertadores, competição pela qual
recebe o Rosário Central nesta noi-
te, às 21h30, em Porto Alegre, pela
4ª rodada do Grupo H.

Com apenas um ponto conquis-
tado, na terceira posição, o time
gaúcho precisa vencer os argenti-

Eliminado precocemente na semifinal do Paulistão e sem balançar a rede adversária há três jogos, o Palmeiras já vive
um início de crise, mesmo com o título do Brasileirão 2018 ainda “quente” na memória do torcedor. Disposto a
espantar a fase ruim, o Verdão recebe o Júnior Branquilla nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela
4ª rodada do Grupo F da Libertadores. Em busca de reencontrar o caminho do gol adversário, o Verdão conta com
o fator casa nesta noite. Cerca de 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Na classificação da chave, o
Palmeiras inicia a rodada como vice-líder com seis pontos e o Junior Barranquila como lanterna, sem nenhum. O líder
San Lorenzo (sete pontos), recebeu ontem o Melgar (quatro pontos) na abertura da 4ª rodada.

nos para seguir sonhando com clas-
sificação às quartas de final. O téc-
nico Renato Portaluppi deve promo-
ver mudanças na equipe. Com o
afastamento de Luan para traba-
lhos físicos, Jean Pyerre deve as-
sumir a titularidade. Matheus Hen-
rique e Alisson também podem apa-
recer entre os titulares.

Do outro lado, o Rosário Central

também encara o desafio de hoje
como secundário. Na lanterna do
Grupo H, também com apenas um
ponto, o time encerrou o Campeo-
nato Argentino em 20º lugar, tendo
vencido apenas um jogo no ano.
Agora, a direção manifesta que o
foco do clube passa a ser a deci-
são da Supercopa Argentina, con-
tra o Boca Juniors, no dia 2 de maio.
Por isso, para esta quarta-feira, o
técnico Diego Cocca deve preservar
alguns titulares, como o zagueiro
Caruzzo e o volante Ortigoza.

O líder do Grupo H é o Libertad,
que tem nove pontos e hoje à noi-
te, no Chile, também às 21h30 (de
Brasília), desafia a Universidad
Católica, vice-líder com seis pontos.

Grêmio inicia série decisiva

   PARANAENSE
21h30 Athletico x Coritiba

    LIBERTADORES
19h15 C. Porteño x Atlético-MG
19h15 Cruzeiro x Huracán
19h15 Nacional x Zamora
19h15 S. Cristal x U. do Concepción
21h30 Boca Juniors x Wilstermann
21h30 Grêmio x Rosario Central
21h30 Palmeiras x Jr Barranquilla
21h30 U. Católica x Libertad

    LIGA DOS CAMPEÕES
16h Ajax x Juventus
16h Man. United x Barcelona

    COPA DO BRASIL
19h15 Criciúma x Chapecoense
21h30 Avaí x Vasco
21h30 Santa Cruz x ABC

JOGAM HOJE

Galo x Cerro
O Grupo E da Libertadores chega à 4ª rodada em clima decisivo, principalmente

para o Atlético-MG, que às 19h15 (de Brasília), desafiará o Cerro Porteño, no
Paraguai. O Cerro está atropelando todo mundo e conquistou três vitórias em
três jogos. Já o Galo decepcionou nas duas primeiras rodadas e até tomou um
susto diante do Zamora, mas virou e ganhou por 3 a 2, conquistando seus três

primeiros pontos na competição. Na classificação, o Atlético é o terceiro
colocado, atrás ainda do Nacional, que tem seis pontos e hoje, também às

19h15, recebe o lanterna Zamora, que ainda não pontuou.

Aberta ontem, a fase de quartas de final da Liga dos Campeões terá outros dois
duelos nesta quarta-feira: Ajax x Juventus e Manchester United x Barcelona,
ambos às 16h (de Brasília). No duelo na Holanda, a grade novidade da equipe

italiana deve ser o retorno do astro Cristiano Ronaldo, que nesta semana voltou
a treinar normalmente com o restante do elenco depois de três jogos ausente.

No outro jogo do dia, Manchester United x Barcelona, na Inglaterra, reúne
grande expectativa por conta da exibição individual de Pogba e Messi. O

francês volta ao time inglês depois de cumprir suspensão contra o PSG nas
oitavas de final. Já o argentino, artilheiro da competição, espera pelo retorno

de Dembélé, que se recupera de lesão e deve iniciar o duelo banco de reservas.

Champions
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