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 ABANDONO
OU DESCASO?

Há semanas uma caçamba de entulhos acumula todo tipo
de lixo no Bairro Recanto Tropical, em Cascavel. Revoltados

com o descaso do lixão que virou o local, moradores
chamaram a reportagem do HojeNews, que foi ao local e
encontrou até um televisor jogado. A empresa disse que

desconhecia a situação e que iria recolher a caçamba.

Prestes a receber atletas do Brasil inteiro, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) “convocou”
os representantes da rede hoteleira de Cascavel para afinar a recepção de 2 mil

pessoas, entre atletas, dirigentes e árbitros em setembro.  Pág. 15
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Opinião “As infrações, em sua maioria,
são bestas, muito leves.

Então, no final das contas, é
burocracia”.

AGÊNCIA BRASIL

 Ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Freitas, disse que as

mudanças a serem propostas
na CNH (Carteira Nacional de

Habilitação) vão tornar mais
rápida a punição de infrações
graves. O objetivo é aumentar
de 20 para 40 pontos o limite

para suspender o documento.
“Os órgãos de trânsito não
estão tendo capacidade de

processar e fazer a suspensão
quando se atinge os 20

pontos”, justificou.
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Viver a Páscoa com intensidade!
 A palavra Páscoa significa passagem. Continuamente a vida neces-

sita de passagem de uma condição para a outra. A Páscoa vem para nos
ajudar a vislumbrar essas passagens necessárias. Em cada momento
que acontece uma superação, uma renovação, uma mudança da triste-
za para a alegria, da crise para a vida que flui, do mal para o bem, em
tudo isso, acontece a Páscoa.

Jesus em sua vida fez essa passagem. Ele só fez o bem, mas sofreu
a morte, imposta pela maldade e venceu pela força do amor, na ressur-
reição. As nossas mortes também esperam a ressurreição pela confiança
no amor. O amor é a força da eternidade para o mundo, para a nossa
vida e nossa obra.

Na Igreja, a Páscoa é a celebração dos últimos acontecimentos da
vida terrena de Jesus e de sua glória. A Semana Santa começa com o
Domingo de Ramos, quando Jesus é aclamado Rei ao entrar em Jeru-
salém. Claro, o povo não estava entendendo que o seu reinado se daria
pela entrega e não pela força. A Semana Santa é uma oportunidade de
retiro espiritual. Cada um pode sintonizar com sua vida, seu coração,
angústias e esperanças, acertos e erros, meditando a partir da vida de
Jesus e do seu caminho de dor, de cruz e de glória.

Tríduo Pascal são três momentos muito importantes. Eles formam uma
única celebração. A Quinta-Feira Santa começa com o sinal da cruz e esse
mesmo sinal da cruz só é feito novamente no fim do ritual do sábado à noite.
Na quinta à noite temos o lava-pés e a última ceia. Nasce a missa ligada ao
serviço. Mesa da partilha com lava-pés da fraternidade universal.

A Sexta-Feira Santa é um dia de silêncio, de meditação sobre a dor de
Jesus e nela as dores nossas e da humanidade. É o sofrimento inocente que
precisa de uma resposta. O jejum é um pouquinho no nosso sacrifício unido ao
sacrifício de Jesus. É um dia de silêncio interior e exterior.

No Sábado Santo, à noite, temos a celebração da Ressurreição. É
o dia mais importante do ano para a Igreja. É a Vigília Pascal, segundo
Santo Agostinho, é “Mãe de todas as Vigílias”. É a festa da ressurreição,
a passagem da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da desola-
ção para a esperança.

O Domingo de Páscoa e a semana que antecede a Páscoa são um
convite para a continuidade da vida alegre em Jesus ressuscitado. Os
rituais convidam a isso.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br



POLÍTICA 03CASCAVEL, 11 DE ABRIL DE 2019

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Moradias pagas

Interesses obscuros
A defesa de Damasceno
informou que não houve
delação ontem. No entanto,
o ex-vereador contou à
Promotoria que ficou
sabendo de um churrasco
no qual teria havido a
definição de que ele seria
alvo de perseguição. O ato
teria sido organizado por
Gugu Bueno, porque não
teve apoio de Damasceno -
ambos disputavam vaga
como deputado estadual.
Dias depois, disse o
vereador cassado à
Promotoria, a ex-assessora
Edinéia da Silva teria ficado
uma hora no gabinete de
Gugu, que era presidente
da Câmara.

Vaga do PR
As cobiçadas vagas de
coordenação regional do
governo do Estado seguem
sem nomeação formalizada.
A previsão é de que isso
ocorra apenas mês que vem.

Devolução de dinheiro
No caso Damasceno Júnior, a Promotoria Pública aponta
dois possíveis resultados, caso confirmada a denúncia:

Damasceno poderá responder a uma ação civil por
improbidade administrativa ou então arcar com um termo
de ajustamento para que devolva o montante devolvido

pelos assessores aos cofres públicos. O aspecto criminal é
analisado pela Polícia Civil, onde paralelamente são

juntadas provas e o laudo será repassado à Promotoria, que
analisará novamente o caso.

A Prefeitura de Cascavel terá de bancar moradia para 26
famílias - dez delas remanescentes do Jardim Gramado.
Por meio de seis decretos publicados hoje em Diário
Oficial, foram autorizadas permissões de uso de
unidades habitacionais, sendo dez na Rua Gurgel,
Bairro Universitário, e mais sete na Rua Francisco
Stancker, seis na Rua Soldado Luiz Gonzaga, duas na
Rua Tenente Misael Mendonça, quatro na Rua
Engenheiro Heinz Marth, no Bairro Santa Felicidade. Os
beneficiários estão proibidos de transferir o direito de
residência a terceiros e fazer melhorias nos imóveis.
Deverão ainda pedir ligações de luz e água e poderão
ficar no imóvel por até três anos.

“Não é a prioridade”,
resume a assessoria da Casa
Civil. O que se sabe, é que a
vaga no oeste ficou com o
PR (Partido Republicano),
de Fernando Giacobo e de
Gugu Bueno, ou seja, quem
daria a palavra final do
nomeado. Por aqui, Alcineu
Gruber, assessor de toda a
vida do prefeito Paranhos
(PSC), já foi anunciado
como escolhido
para a função.

Decola?
O prefeito Leonado
Paranhos receberá hoje, às
15h30, na Associação
Comercial e Industrial, a
comissão da Gol Linhas
Aéreas para anúncio de
operações no Aeroporto de
Cascavel. Os empresários
aguardam ansiosos
garantias de aeronaves
maiores e preços mais
acessíveis. O presidente
da entidade, Edson
Vasconcelos, participa
do encontro.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Defesa não nega nem confirma
A defesa de Damasceno Junior não confirmou nem negou as
devoluções dos salários pelos assessores. “Não vamos discutir o
mérito do processo, mas as questões da ilegalidade de condução
do processo”, disse o advogado Moacir Vozniak ontem.
Os advogados questionam a condução da Comissão de Ética
e listam que reuniões deixaram de ser oficializadas - sem que
o acusado pudesse se defender -; o prazo de 90 dias havia
transcorrido para finalização do processo, independente do
recesso parlamentar; e supostas contradições entre o
Regimento Interno e a Constituição Federal. “Não se
observou a lei federal, por meio do Decreto 201/67, onde o
Regimento obedece as regras da Constituição. O Supremo
Tribunal Federal editou a súmula 46 onde apenas a União
pode legislar sobre cassação em processos político-
administrativos. A Câmara não tem poderes para criar
normas diferentes”, disse o advogado.

Com recurso apresentado
à Vara da Fazenda Pública de
Cascavel, o ex-vereador Da-
masceno Júnior (PSDC), cas-
sado pela Câmara por supos-
ta cobrança de devolução de
salários dos assessores, pres-
tou depoimento ontem ao Ga-
eco (Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime Or-
ganizado). Passados 13 dias
da perda do mandato, ele diz
que tem esperanças de voltar
a ocupar uma das cadeiras do
Legislativo municipal. “Vou
aguardar a decisão da Justiça.
Estou tranquilo e vou para casa
dormir tranquilo. Não devo
nada, me pintaram como um
demônio na cidade, como um
péssimo político, corrupto, o
que não sou”, defendeu-se à
imprensa após o depoimento.

Caso a liminar seja nega-
da, a defesa do vereador cas-
sado apresentará recurso no
TJ-PR (Tribunal de Justiça do
Paraná). E promete ainda que,
“quando” voltar ao plenário,
a relação não será harmonio-
sa. “Se eu voltar, o clima vai
ficar difícil. O trabalho vai fi-

Damasceno espera
voltar à Câmara

car complicado. Nosso man-
dato foi pela população... Me
tiraram porque ano que vem
tem eleição e muitos políti-
cos quiseram crescer nas
minhas costas (sic)”, disse
o ex-vereador, que se recu-
sou a citar nomes, mas su-
geriu os “20 que sobraram”.

Ao prestar depoimento ao
promotor Sérgio Machado, o
ex-vereador teve o direito de
responder apenas o que tives-
se interesse - devido a um
direito legal. A defesa infor-
mou que todas as questões
foram prontamente respondi-
das. Damasceno sustentou
novamente a tese de perse-
guição política e envolveu no
caso o ex-presidente da Câ-
mara, hoje representante da
Casa Civil Gugu Bueno (PR).
Disse o cassado que, por não
tê-lo apoiado na candidatura
a deputado estadual, sofreu
as denúncias.

Já o promotor disse que
o foco é apurar se houve a
devolução de salários.
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Próximos territórios
Sexta-feira (12): Área 2:  Toda a estrutura do Mutirão seguirá para 
a Área 2, que engloba os bairros: Brasmadeira, Interlagos, Catara-
tas, Morumbi, Periolo, Floresta, Brasília, Canadá, Country e Cancelli. 
A concentração das equipes será às 8 horas, no Ecopark Morumbi.

Sábado - Área 3: A estrutura segue para a Área 3: Maria Luiza, Neva, 
Parque São Paulo, Santa Felicidade, Universitário, Cascavel Velho, 
Região do Lago, Pacaembu e São Cristóvão. A concentração será às 
8 horas, no Calçadão do Bairro Cascavel Velho. 

Mutirão começa com 500 
pessoas e 100 veículos

Uma megaoperação com pelo 
menos 500 pessoas envolvidas 
diretamente - entre servidores de 
todas as secretarias municipais e 
cem soldados do Exército - e uma 
estrutura de apoio de mais de 
100 veículos - entre caminhões, 
retroescavadeiras, vans, micro-ôni-
bus, tratores, caçambas e demais 
equipamentos necessários para 
roçadas, coletas pneus, de reciclá-
veis, volumosos, eletroeletrônicos 
e demais resíduos que podem acu-
mular água e servir de criadouro 
para o mosquito Aedes aegypti, 
foi montada para o Mutirão Água 
Boa - Cidade Limpa, que começa 

nesta quinta-feira (11) e segue até 
sábado (13) em toda a cidade.

As equipes passarão em todas 
as ruas fazendo a coleta dos mate-
riais que a população deixar em 
frente às moradias.

Hoje, às 8h, o contingente se 
reúne na frente da prefeitura, de 
onde as equipes seguirão para a 
Região 1, contendo os Bairros Alto 
Alegre, Parque Verde, Recanto Tro-
pical, Coqueiral, Loteamento FAG, 
Santa Cruz, Esmeralda, Santos 
Dumont, Guarujá, XIV de Novem-
bro e Centro (Rua São Luiz - Mara-
nhão). O trabalho nos bairros será 
das 8h30 às 17h.

Pontos de Apoio
Caso os moradores não tenham como 
deixar os materiais na rua nos horários 

em que as equipes atuarão em cada 
território, a orientação é para depositar 
os lixos recolhidos do quintal, devida-

mente embalados e levar nos pontos de 
apoio que serão montados nas regiões 
de limpeza. Serão disponibilizados três 
pontos de apoio em cada região, no dia 

do mutirão, com “caçambão” cedido pela 
Sanepar para o depósito do lixo. Cada um 
deles, tem capacidade para 35 toneladas, 

o que equivale a quatro caminhões.
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Desde fevereiro atletas da Asso-
ciação Fiel de Canoagem de Cas-
cavel têm tido dificuldades para 
treinar no Lago Municipal. É que o 
píer foi retirado sem aviso prévio, 
mas há atletas com algumas limi-
tações físicas, e fica difícil acessar 
os caiaques sem ele. O drama dos 
jovens foi relatado pelo HojeNews 
na última sexta-feira (5). O meda-
lhista Alex Pessoa tem uma lesão 
na coluna e precisa se arrastar na 
terra para entrar no caiaque. 

Outros atletas que também têm 
alguma restrição estão deixando 
de treinar devido à dificuldade 

Obra de novo píer 
deve iniciar este mês

criada no local que já virou a casa 
da canoagem.

O coordenador da Associação, 
Adi Reis, conhecido como Deco, 
disse que o píer foi retirado pela 
prefeitura sem aviso prévio e que 
já cansaram de cobrar a obra.

A reportagem contatou a prefei-
tura ainda na semana passada, e 
ontem chegou a resposta. 

A Fmec (Fundação Municipal de 
Esporte e Cultura) informou que, 
em parceria com a Itaipu Binacional 
e o CRC (Clube Regatas de Cas-
cavel), tem um projeto de aproxi-
madamente R$ 700 mil que visa 

construir uma estrutura para ser 
utilizada em conjunto pelas equi-
pes de canoagem de Cascavel. 

O Projeto Canoagem no Lago irá 
contemplar um píer flutuante - que 
poderá ser usado por até 12 atletas 
ao mesmo tempo -, raias oficiais de 
canoagem e torre de controle. 

De acordo com o presidente da 
Fmec, Léo Mion, as obras já deveriam 
ter começado, mas o atraso se deu 
por conta da transição do governo 
federal. “A previsão que foi nos dada 
na sexta passada (5), quando cobra-
mos pela última vez, era de que inicia-
riam [a obra] agora, em abril”. 
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Declare Certo!
O Declare Certo! é uma ação de 
responsabilidade social desenvol-
vida pelo Sescap-PR desde 2004 
de forma pioneira no Paraná. 
Hoje está presente em mais de 50 
cidades em pelo menos 20 estados 
brasileiros por meio dos sindicatos 
do sistema Fenacon.

A campanha de vacinação con-
tra a influenza começou ontem 
(10) com baixa procura do grupo 
prioritário. Até as 14h, a UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) do Clau-
dete havia atendido duas crianças. 
Já a UBS Palmeiras, no Bairro Alto 
Alegre, atendeu até as 15h cinco 
mulheres (gestantes e puérperas) 
e seis crianças.

Uma das crianças imunizadas 
ontem é Kethellin Freitas Ribeiro, 
de quatro anos. A mãe dela, Edna 
Regina de Freitas Alves, conta 

Campanha começa 
com baixa procura

Público-alvo
Cascavel quer imunizar 95.471 pessoas neste ano, que correspondem ao 
público-alvo. Nesta primeira fase, são prioridade crianças de seis meses e 
menores de seis anos, gestantes e puérperas. A partir do dia 22 de abril, a 

campanha se estende a todo o público-alvo, que inclui idosos, trabalhadores 
da saúde, povos indígenas, professores de escolas públicas e privadas, 
pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa, jovens em medidas 

socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de 
liberdade. A segunda fase vai até 30 de maio. 

que quando estava grávida tomou 
a vacina e nunca deixou de levar 
a filha para se imunizar. “Consi-
dero a vacina muito impor tante 
porque minha filha tem bronquite 
e fica doente facilmente, então a 
vacina ajuda a prevenir que ela 
não fique muito doente”.

Nas unidades, as enfermeiras 
disseram que o movimento de ges-
tantes, por exemplo, era daquelas 
que foram para tomar outras vacinas 
e ficaram sabendo que já podiam 
tomar a dose contra a gripe. 

A tradicional campanha Declare 
Cer to!, que visa orientar gratui-
tamente o contribuinte sobre a 
Declaração do Imposto de Renda 
da Pessoa Física, será realizada 
nesta sexta-feira (12), das 9h às 
17h, no Calçadão da Avenida Bra-
sil (Travessa Padre Champagnat) 
Centro de Cascavel. 

Nessa data, diretores do Ses-
cap-PR, empresários do setor 
contábil e representantes de 
entidades parceiras como o Sin-
covel e o CRC vão trabalhar volun-
tariamente para auxiliar o contri-
buinte que estiver em dúvidas no 
preenchimento da declaração. “A 
presença de profissionais volun-
tários para sanar dúvidas sobre 

Sescap realiza campanha Declare Certo nesta sexta
a declaração é impor tante para 
quem faz a própria declaração. 
Porém, para quem busca mais 
segurança é ideal que esse tra-
balho seja feito por uma empresa 
de contabilidade, pois, assim, 
eliminam-se os riscos de cair na 
malha fina da Receita Federal”, 
aler ta o diretor regional do Ses-
cap-PR, Diego Paim. 

Ele esclarece que a campa-
nha é realizada simultaneamente 
em dez cidades paranaenses: 

Repasse ao FIA
Nesta campanha, os profissionais vão orientar também sobre como fazer o 
repasse de parte do imposto de renda (devido) ao Fundo para a Infância e 
Adolescência e Fundo do Idoso em níveis municipais, estaduais e nacional.

Mais informações: www.sescap-pr.org.br/declarecerto. 

Curitiba, Arapongas, Maringá, 
Umuarama, Foz do Iguaçu, Cas-
cavel, Toledo, Pato Branco, Fran-
cisco Beltrão e Guarapuava.

DOSE está disponível em todas as unidades de saúde 

AÍLTON SANTOS
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O sonho vai começar
Respeitável público! Prepare-se 

para uma grande viagem ao diver-
tido universo de magia e fantasia 
do Circo dos Sonhos. Nesta sex-
ta-feira (12), estreia em Cascavel 
o diver tido espetáculo O Sonho 
Vai Começar, que traz à cena ilu-
sionismo, música, teatro, dança e 
circo. O espetáculo ocorre na lona 
montada na Avenida Brasil, em 
frente à prefeitura, com sessões 
de terça a domingo.

Tudo acontece dentro do sonho 
de uma criativa garotinha, que 
sonha ser desper tada por um 
mágico que a leva para a lua. 
Nesse ambiente de imaginação, 
a plateia é convidada a viver essa 
aventura no fantástico e mara-
vilhoso mundo do circo. Aquela 
menina que outrora estava desa-
nimada, agora assiste empolgada 
ao espetáculo sentada na Lua, de 
onde vez ou outra desce para con-
tracenar com os artistas circenses.

Dirigido por Rosana Jardim, o 
espetáculo conta com performan-
ces de grande impacto e números 
circenses de báscula, contorção, 
rola, malabares, monociclo, tecido 
aéreo, pêndulo, faixa e muita 
palhaçada. “Queria criar um espe-
táculo que fosse ambientado em 
um sonho, e que levasse a plateia 
a um universo mágico onde tudo é 
possível”, declara Rosana Jardim, 
diretora da atração. “Além de se 

divertir com a história criada para o 
espetáculo, o público poderá pres-
tigiar evoluções espetaculares de 
força e delicadeza, com destaque 
para o inédito Globo da Morte”. 

Essa atração traz cinco artistas 
em um número impressionante e 
de tirar o fôlego. O público vai ao 
delírio quando o Globo se divide 
ao meio, com artistas girando nas 
duas par tes. “Esse é um espe-
táculo criado para toda a família, 
com muito carinho. Um espetáculo 
lúdico que oferece aos adultos a 
oportunidade de voltarem a ser 
crianças, sendo ainda um programa 
ideal para a criançada se divertir”, 
diz Marcos Frota, embaixador do 
Circo dos Sonhos.

Sobre o Circo  
dos Sonhos
O Circo dos Sonhos pertence à família 
Jardim, que tem mais de 30 anos de 
tradição circense. Foi fundado em 
2004 e já apresentou seus espetáculos 
para mais de 4 milhões de pessoas. 
Suas estruturas já visitaram diversos 
estados brasileiros, encantando com 
os elogiados espetáculos “Circo dos 
Sonhos - O sonho vai começar”, “Circo 
dos Sonhos no mundo da Fantasia” e 
“Quyrey, uma aventura na selva”. 
Tendo como embaixador o artista 
Marcos Frota, o Circo dos Sonhos 
possui duas lonas que circulam pelo 
País e conta com uma equipe de mais 
de 150 profissionais, entre eles cos-
tureiras, designers, artistas plásticos, 
produtores, diretores, marceneiros, 
serralheiros, figurinistas, cenógrafos, 
bailarinos, coreógrafos, acrobatas, 
malabaristas, palhaços, trapezistas, 
contorcionistas e produtores.
Além de produzir e levar entreteni-
mento pelo País, a Família Jardim 
possui grande expertise na realização 
de oficinas e treinamentos, pois atua 
também em eventos corporativos, 
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 DIVULGAÇÃO 

SERVIÇO:
O QUÊ: Circo dos Sonhos - O Sonho Vai Começar
QUANDO: Estreia dia 12 de abril
HORÁRIOS: Terças a sextas, às 20h / Sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h
ONDE: Avenida Brasil, em frente Prefeitura de Cascavel
QUANTO: Setor Lateral - R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia entrada)*
   Setor Central - R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia entrada)*
                    VIP - R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada)*
                    Camarote individual - R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia entrada)*
VENDAS: Bilheteria do Circo - de terça a sexta, das 13h às 20h / No site www.circodossonhos.com
*Valor da meia-entrada para crianças de dois a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos 
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 MALHAÇÃO 
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VERÃO 90
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CÚMPLICES DE UM RESGATE 
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JESUS 
Petronius manda Terencius prender Zelote. 

Cláudia flagra Tadeu no quarto de Helena. Debo-
rah procura por Elias. Pilatos manda Petronius 
fazer com que Zelote fale. Os apóstolos tentam 
se esconder. Betânia se preocupa com Zelote. 
Shabaka sugere uma invasão à prisão. Elias é 
questionado por um estranho na rua. Claudia 
acompanha Tadeu para fora do palácio. Arima-
téia e Tiago Justo reencontram Elias. Cassan-
dra reconhece Judas Tadeu. Gabriela descobre 
sobre o sumiço de Zelote. Hélio tenta se apro-
ximar de Livona. Zelote é espancado pelos sol-
dados romanos. Lázaro pergunta qual é o plano 
de Shabaka.
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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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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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Missade descobre que Laila está grávida
Em “Órfãos da terra”, Rania pede que Elias a leve até Missade. Em segredo, Valéria 

pede dinheiro a Norberto para libertar Bruno e Abner. Bruno declara seu amor por Valéria. 
Rania resgata sua família do centro de refugiados. Marie oferece um emprego a Laila. Valéria 

sugere que Bruno dispense Abner. Camila se irrita por ter de dividir seu quarto. Zuleika e 
Cibele confortam Laila. Missade revela a Rania sobre o casamento de Laila com Aziz. Laila 
enfrenta Camila, que se enfurece com a moça. Ali confidencia a Muna que está namorando 

Sara/Maria. Missade descobre que Laila está grávida.
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Contratos legais e relacionamento com o público 
sob proteção dos astros. Toda união estará favo-
recida hoje: desde associações até casamentos. 
Clima de cooperação vai ser bom para que con-
siga finalizar algumas tarefas.

Contratos legais e relacionamento com o público 
sob proteção dos astros. Toda união estará favo-
recida hoje: desde associações até casamentos. 
Clima de cooperação vai ser bom para que con-
siga finalizar algumas tarefas.

Todas as coisas em que você coloca o seu afeto 
podem dar certo hoje. O relacionamento com 
filhos estará protegido. Vai saber conduzir situa-
ções, até as menos agradáveis, com facilidade. 
Aptidões artísticas estão em evidência.

Os astros evidenciam seu senso de organização: 
você deve se sentir melhor depois que arrumar algu-
mas coisas no trabalho e também em casa. Forte 
ligação com algumas pessoas da família. Entre seus 
amigos, você busca lealdade e devoção.

Pode ter vontade de aprender de tudo um pouco, não 
se aprofundando em nada específico. Tenha cautela 
com fofocas e falsidades, inclusive em redes sociais. 
Viagens curtas estão favorecidas. Em família, a suges-
tão dos astros é que evite se distanciar dos seus filhos.

Se quiser que sua família ajude na solução de 
problemas do dia a dia, melhor esquecer os sen-
timentos negativos que às vezes assombram seu 
coração. Com paciência, poderá resolver dilemas 
no trabalho e na vida pessoal.  

Bom momento para dar andamento às tarefas que 
precisa realizar no trabalho. Seu humor pode dar 
aquela variada durante o dia, estabilizando no final 
da tarde. Preste atenção aos seus estudos, man-
tenha o foco para ter sucesso em seus projetos.

Pode começar a estudar um pouco mais: há chan-
ces de melhorar na carreira e financeiramente por 
meio de novos cursos e aprendizados. Se quiser 
investir, a dica dos astros é para que aposte em 
imóveis e coisas sólidas.

No trabalho, vai conseguir harmonizar pessoas 
com ideias diferentes, melhorando o rendimento 
do serviço. Sua maneira de se expressar é encan-
tadora e divertida, atraindo as atenções. Talvez a 
vida amorosa enfrente alguns desafios.

Pode enfrentar receio de assumir responsabili-
dades: é possível, que não sinta segurança para 
liderar, pelo menos por enquanto. Mas é só apos-
tar na sua força de vontade que seus planos vão 
dar certo lá na frente. 

Siga em busca de novos horizontes que possam 
preencher sua mente e seu coração. Preste 
atenção na sua intuição e siga o que ela mandar. 
Emoção nos assuntos de amizade e trabalho, 
principalmente com pessoas mais velhas.

Segundo os astros, você deve encarar algumas 
coisas com seriedade hoje, como os negócios e 
o trabalho. Bom momento para pensar em grana: 
planeje uma profissão lucrativa para ter uma situa-
ção financeira melhor.
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HID

ELETRONICO

IRRUANDA

TROLEFPD

CONSTANTINO

RÃLUAOR

VOOSLAVE

IRTROMBOS

LALAUID

ALTOFALANTE

ACFALOS

LEAACELGA

ORDEMCAN

BIOMETRIAG

ORNIROU

ESTALAGMITE

"Language",
em HTML

Palco do
genocídio
étnico dos

tutsis
(?) e branco:

os votos
não conta-
bilizados

(?) 
Hamburgo,

cidade
gaúcha

Nota do
Redator
(abrev.)

"Guia" do
corte de
cabelo
(Astrol.)

Agência que
sucedeu o
SNI (sigla)

Animal
como o
flamingo
(Zool.)

Criminoso
que rouba
ou furta
(pop.) 

Veste do
cidadão
romano
(Ant.)

Equipamento
essencial 

em festivais
de música

A tempera-
tura ideal
do banho
do bebê

Oscar
Schmidt,
cestinha
olímpico

Hortaliça
rica em
niacina

"Consumi-
dor", em

IPC (Econ.)

Ondas
Tropicais
(sigla)

Formação
do piso de
grutas e
cavernas

Forma da
régua de
desenho
técnico

"(?) Dê
Motivo",

sucesso de
Tim Maia

Irritou;
enervou

Baralho
místico

(?) John-
son, ator

Equipe, em
inglês

Palco de ma-
nifestações

Lago, em
francês

Tempero muito
utilizado em pratos

com carne 
de cordeiro

Imperador 
romano que
legalizou o 

Cristia-
nismo 

Costumam
ser cance-
lados em
casos de 
tempesta-
de e forte
neblina

Tecnologia
utilizada

na autenti-
cação de
eleitores

(?) Thomp-
son, atriz 

Grito 
do juiz

durante o 
julgamento

(Dir.)

(?) glacial: forma
vales e fiordes (Geog.)

Brasileiro cuja data de nascimento
motivou a criação do Dia Nacional

da Música
Clássica

Processo 
(?): permite
a advoga-

dos  
consultar o 
movimento

da ação
judicial

Imaginário Acordo
que aboliu fronteiras

alfandegárias entre os
EUA, Canadá e México

Contribuin-
tes de he-
mocentros

Registra
marcas e
patentes

no Brasil (sigla)

Coágulos 
(?) de car-
ros: serviço
de hotéis

Letra
inicial dos
produtos
da Apple
Vagonete
usado em
estradas
de ferro

Palmeira
de semen-
te oleosa

3/eri — lac. 5/nafta — staff. 6/acelga — ruanda.
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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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Irati 
A única cidade do Paraná 
que já conta com o botão 

é Irati, que finalizou 
a implantação há 15 

dias. De acordo com a 
prefeitura, ainda não 
houve acionamento 

do equipamento pelas 
mulheres cadastradas. 

Acusado de matar por 
registro de filho vai a júri

Senta hoje no banco dos réus do 
Fórum Estadual de Cascavel Adil-
son Amorin Salas. Ele é acusado de 
matar a tiros Gelson Ribeiro Melo. 
O crime aconteceu em novembro de 
2015, no Bairro Gramado, em Cas-
cavel.  Conforme a denúncia, Adilson 
e outros dois homens teriam abor-
dado Gelson na rua e atirado diver-
sas vezes contra ele. 

A acusação é de homicídio 

 DIVULGAÇÃO 

qualificado por motivo fútil, já que o 
crime teria sido cometido por uma 
disputa por um registro de paterni-
dade entre a vítima e o acusado. 

Consta nos autos que Gelson 
teria tido um relacionamento amo-
roso com uma mulher chamada 
Sandra e que os dois tiveram um 
filho. Já separada, Sandra se envol-
veu com Adilson, que queria regis-
trar a criança em seu nome. 

Adilson está preso na PEC (Peni-
tenciária Estadual de Cascavel) 
desde agosto passado, quando foi 
detido em Blumenau (SC) com três 
mandados de prisão em aberto, 
sendo dois por homicídio qualifi-
cado - além da morte de Gelson, 
outro praticado em 2016 - e um 
por roubo. Adilson tem ainda pas-
sagens por receptação, furto qua-
lificado e corrupção de menores. 

Quase um ano após a implantação da Patrulha Maria da Penha, 
Cascavel deve contar com mais um recurso no combate à violência 
contra a mulher. Já estão nos cofres do Município R$ 162.451,20 

vindos da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho para a implantação 
de botões do pânico. A verba é resultado de um Termo de Convênio 

entre o Município e o governo do Estado.
Conforme a Secretaria de Política sobre Drogas e Proteção à Comuni-

dade de Cascavel, esse valor é para o aluguel dos botões e do software 
de funcionamento pelo período de 12 meses. Cerca de R$ 13 mil serão 

pagos mensalmente à empresa que fornecer os equipamentos. 

Cascavel recebe verba para Botões do Pânico 

Escolha da empresa
A Secretaria de Política sobre Drogas e 

Proteção à Comunidade informou que tão logo 
o valor esteja disponível será encaminhado 
ao Setor de Compras o processo de inexigi-
bilidade, já que há apenas uma empresa que 
possui a tecnologia no País.

Serão alugados 50 botões e dois aparelhos 
Smartphones que ficarão na Central de Moni-
toramento da Guarda Municipal para utiliza-
ção da Patrulha Maria da Penha.

Os botões serão entregues para mulheres 
que têm medida protetiva mas que continuem 
sendo ameaçadas, para garantir mais agilidade 
aos atendimentos da Patrulha. A tecnologia 
tem recurso de gravação de voz e poderá ser 
utilizada em processos judiciais. 

Para a presidente do Conselho da Mulher 
de Cascavel, Salate Chrun, é mais um instru-
mento para a proteção da vítima: “Ainda não 
se sabe ao certo como será o funcionamento 
na prática, mas de qualquer forma é um 
recurso a mais que as vítimas terão para se 
proteger de novas agressões”. 

Como funciona
Com o botão do pânico, as mulheres que 

possuem medida protetiva poderão acionar o 
dispositivo toda vez que se sentirem amea-
çadas pelo agressor. Acionado, o dispositivo 
comunica a Central de Monitoramento, na 
Guarda Municipal, informa as coordenadas 

do local onde a vítima está e a Patrulha Maria 
da Penha é enviada para atendimento. 



Giro da
Violência
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CADASTRO visa maior segurança no Fórum 

Sorria: você está sendo
fotografado e registrado 

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
04
01 
03 
06

Polícia pede ajuda
A Delegacia de Homicídios pede que 
quem tenha alguma informação sobre 
a tentativa de homicídio de Osmar 
Rocha, que foi esfaqueado na noite 
de terça-feira (9) na Avenida Piquiri, 
Bairro Brasmadeira, em Cascavel, e 
continua em estado grave, que entre 
em contato pelos telefones 197 da 
Polícia Civil e 99909-3842 (celular de 
plantão da Delegacia de Homicídios).

Capotamento BR-467
Uma pessoa ficou ferida em um capo-
tamento registrado na tarde de ontem 
próximo ao Contorno Oeste na rodovia 
BR-467, em Cascavel. Uma caminhonete 
estava no acostamento da rodovia e foi 
atingida por um veículo que transitava 
pela via. Com o impacto, a caminhonete 
capotou, indo parar no canteiro central 
da rodovia. Na caminhonete ninguém se 
feriu, uma pessoa que estava no EcoS-
port teve ferimentos leves.  

Motociclista ferido
Um motociclista de 43 anos ficou ferido 
após colidir em um carro no acesso à 
BR-277 no Bairro 14 de Novembro, em 
Cascavel, no fim da tarde de ontem. 
Os dois seguiam em sentido contrário 
e um deles foi acessar a BR quando a 
batida aconteceu. Ismael de Souza teve 
ferimentos moderados e foi encaminhado 
à UPA Tancredo. 

Começou a funcionar este mês 
um rigoroso sistema de segurança 
no Fórum Estadual de Cascavel. 
O detector de metais continua e 
agora é preciso fazer um cadastro, 
tirar foto e usar crachá de identi-
ficação para acessar o prédio. “É 
um sistema de segurança adotado 
no Tribunal de Justiça de Curitiba 
e em outras comarcas do Estado, 
assim como na Justiça Federal. 
Trata-se de um controle adminis-
trativo, que identifica quem entra 
no Fórum e a qual setor vai. Isso 
serve para garantir a segurança 
dos jurisdicionados e dos servido-
res do local”, explica a assistente 
da direção do Fórum, Lucinéia 
Martins do Nascimento. 

A cozinheira Leila dos Santos 
fez o cadastro e disse se sentir 
mais segura no local: “É melhor 
você saber que tem um controle 
de quem entra. Você está aqui, 
no prédio, e se sente mais seguro 

Como funciona? 
Para a realização do cadastro é 
necessário fornecer nome com-
pleto, RG ou CPF, endereço e tele-
fone, e, se for advogado, o número 
de registro na OAB. A foto é tirada 
na hora. O visitante recebe então 
um crachá de identificação. “É um 
procedimento simples para con-
trole administrativo. Você só faz o 
cadastro na primeira vez, depois 
fornece o número do documento e 
só informa o setor que vai acessar 
e isso fica registrado no nosso 
sistema”, explica Lucinéia. 
O sistema não é ligado a outro, 
como o que tem registros crimi-
nais por exemplo. O usuário só 
recebe uma observação no cadas-
tro caso cause algum problema 
dentro do Fórum, como  
confusão por exemplo.

sabendo do controle”.
O novo sistema está sendo ado-

tado de forma simultânea em Cas-
cavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, 
Maringá e Londrina. 

AÍLTON SANTSO

Adaptação 
A princípio, o registro está em fase de adaptação e informação, que deve durar 
em torno de 60 dias. A partir disso deve se tornar obrigatório. “Começamos os 
cadastros agora para fazer com calma e não causar fila ou mesmo atraso das 

pessoas em compromissos. Assim, quando se tornar obrigatório, muita gente já 
vai estar cadastrada”, ressalta Lucinéia. 

Aílton Santos 
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        LIBERTADORES
19h River Plate x Alianza Lima
21h Flamengo x San José
23h Emelec x Dep. Lara

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

JOGAM HOJE

 O handebol adulto cascavelen-
se, comandado pelo técnico Neudi
Zenatti, inicia neste fim de sema-
na as disputas da Chave Ouro do
Campeonato Paranaense, em Ma-
ringá, casa das equipes campeãs
da competição no ano passado, no
feminino e no masculino.

Dentre as mulheres, o FAG/Bear-
skin Crossfit é o atual vice-campeão
e inicia a campanha deste ano con-
tra o time de Astorga – 5º colocado
em 2018 -, às 15h de sábado, no
Ginásio Parque do Japão. No domin-
go, às 8h30, o desafio será contra o
Campo Mourão – terceiro colocado
em 2018 -, no Ginásio Chico Neto.

O naipe feminino também conta
com as equipes de Matelândia (4º
em 2018) e Toledo (campeã da
Chave Prata), além de Maringá. Os
seis times participantes se enfren-
tarão em turno e returno e os qua-
tro melhores farão as semifinais.

Dentre os homens, o Lanalli/02
Saúde/Clinivel foi o terceiro melhor
do Estado na última temporada e
este ano tenta subir mais na clas-
sificação. Neste sábado, o primei-

ro compromisso será contra o Foz
do Iguaçu (6º em 2018), às 18h,
no Ginásio Parque do Japão. No do-
mingo, às 13h15, o desafio será
contra o Corbélia (8º em 2018), tam-
bém no Parque do Japão.

O naipe masculino conta ainda
com as equipes de Londrina, Sauda-
des do Iguaçu, Dois Vizinhos, Cam-
po Mourão, Toledo e Curitiba, além
de Maringá. Os participantes se en-

Handebol inicia disputas

Enquanto as equipes adultas de Cascavel iniciam neste fim de semana as disputas da temporada 2019, a base cascavelense já disputou
duas competições este ano. A primeira foi na abertura da Chave Ouro do Paranaense Sub-18, há dez dias, em Toledo. Lá, o Santa
Maria/ACH, do técnico Marcos Galhardo, venceu a equipe anfitriã por 33 a 12 e o time de Jardim Alegre por 36 a 8, enquanto
no masculino o time cascavelense, do técnico Cezar Casagrande, venceu Campo Mourão por 24 a 15 e perdeu para Londrina por 21
a 13. Já no último fim de semana os compromissos foram pela Copa Oeste, também pela categoria sub-18. Em casa, no Ginásio da
Neva, os meninos venceram as equipes de Mariluz (16 a 15), Foz do Iguaçu (25 a 10), Corbélia (17 a 6) e Toledo (29 a 9). Já
as meninas venceram os times de Mariluz (18 a 14), Foz do Iguaçu (25 a 9), Iporã (22 a 13) e Toledo (22 a 8).

frentarão em turno único e os oito me-
lhores avançarão às quartas de final.

FOTOS: ACH
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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
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

A equipe da Associação Atlética
Comercial se destacou no Regional se
destacou no Regional Oeste de
Natação, realizado no fim de semana
em Foz do Iguaçu. Os comandados
dos professores Rui Comin e Tatiane
Lentz voltaram para casa com 137
medalhas, sendo 76 de ouro, 38 de
prata e 23 de bronze.

COB “convoca” rede
hoteleira cascavelense
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 Velocidade
O Autódromo Zilmar Beux terá uma

programação extensa para o amante
da velocidade, neste fim de semana. O
circuito cascavelense receberá neste

sábado e domingo as etapas de
abertura da temporada 2019 dos

campeonatos Paranaense de
Velocidade e Metropolitano de

Marcas. O Estadual de Velocidade terá
ainda outras cinco datas: 26 de maio

(Curitiba), 30 de junho e 8 de setembro
(ambas em Londrina), 6 de outubro

(Cascavel) e 8 de dezembro (Curitiba).
Já o Metropolitano terá mais quatro

etapas, nos dias 9 de junho, 4 de
agosto e 6 de outubro. A programação

neste fim de semana terá início às
8h50 de sábado e seguirá até o fim da

tarde no domingo.

A cidade de Cascavel está no
radar do COB (Comitê Olímpico do
Brasil), que “convoca” os represen-
tantes da rede hoteleira do municí-
pio para um encontro no próximo
dia 24, no Centro de Eventos.

Na ocasião será apresentado o
projeto dos Jogos Escolares da Ju-
ventude, que serão realizados em
Cascavel de 2 a 6 de setembro e reu-
nirão cerca de duas mil pessoas,
entre atletas, dirigentes e árbitros.

Na reunião do dia 24 serão apre-
sentados todos os processos do
evento, objetivando contratar inte-
ressados na prestação do serviço

de hospedagem para o evento.
Mais detalhes podem ser obtidos

diretamente na Coordenação de Ser-

viços, pelo telefone (21) 3433-5962,
em horário comercial, ou ainda pelo
e-mail elizabeth.perdigao@cob.org.br.
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