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Mutirão recolhe 2 mil
toneladas de entulho

 O primeiro dia do Mutirão Água Boa - Cidade Limpa surpreendeu e mostrou o quanto a
iniciativa era importante. Quase 2 mil toneladas de lixo foram recolhidos ontem e muita
coisa ficou para trás. Por conta disso, já há previsão de nova coleta na próxima semana.

A ação segue hoje na zona norte.  Pág. 6
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Opinião  “O presidente votou
contra a reforma

muitas vezes. É de
coração? Ele está
apaixonado pela
reforma? Claro

que não”.

AGÊNCIA BRASIL

 Ministro da Economia, Paulo
Guedes, disse, em Washington,
que a reforma da Previdência

deve ser aprovada até 1º de
julho. Segundo ele, os

parlamentares “espertos” não
desejam ter esse tema para

discutir a um ano das eleições
municipais, que acontecerão

em outubro de 2020.
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Um líder precisa ser humano
 Em tempos de grandes desafios, as empresas precisam mais do

que nunca de líderes inspiradores, com um profundo nível de consciên-
cia a respeito de seu time e da própria organização.

O tema liderança tem mobilizado inúmeros estudos devido aos im-
pactos nas organizações. Um exemplo emblemático são as conclusões
produzidas a partir de uma pesquisa realizada nos anos 1930, em Chi-
cago (EUA), no bairro de Hawthorne. A ideia era determinar a relação
que havia entre a intensidade da iluminação e a eficiência das trabalha-
doras nas instalações da Western Eletric Co, que foram divididas em
grupos pelas suas lideranças.

A principal conclusão do estudo foi mostrar a influência dos aspectos
sociais e psicológicos sobre a produtividade. Foi esse o grande legado
do ocorrido em Hawthorne.

Em suma: a diferença do nível de iluminação não impactou na produ-
tividade das trabalhadoras de Hawthorne. As operárias que passaram a
trabalhar mais fizeram isso porque se sentiram valorizadas por receber
uma atenção especial da direção da empresa. E esse maior cuidado
residia no fato de terem sido escolhidas para participar da pesquisa.

O aprendizado, a partir do experimento de Hawthorne, foi que,
quando um grupo de trabalhadores se identifica com a administração, a
produtividade tende a aumentar.

De 1930 para cá, muitas mudanças se fizeram sentir nas companhias.
Atuamos em cenários extremamente competitivos, com equipes heterogê-
neas, personalidades diversas e competências idem. Mas as lições sobre
o Efeito Hawthorne devem permanecer como reflexão para todos aqueles
que pretendem exercer a liderança plena e de forma humanizada.

Hoje, quase um século depois, vemos que o “Efeito Hawthorne” está
mais atual do que nunca. Afinal, o componente humano das relações de
trabalho sempre vai estar em alta. E, em paralelo, o conceito de liderança
com valores deve ser disseminado no mundo corporativo.

Vamos fugir das fórmulas prontas e, em vez disso, cultivar um inte-
resse autêntico para com o outro, estimulando o diálogo e valorizando
dos colaboradores. A partir daí, as conquistas para as organizações
também serão enormes.
Felipe Leonard, presidente e CEO da S.I.N. Implant System

Sol
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Consamu

Voo a Curitiba
O prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) ressaltou ao
diretor de relações
internacionais da Gol,
Cláudio Neves Borges, a
importância de um voo a
Curitiba. Estratégia
significativa até para
reduzir o preço das
passagens. Por enquanto, a
empresa informou que o
interesse é criar rotas novas
e não abrir concorrência.

Vai ter reação
Os defensores da
continuidade da Cettrans
(Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito)
prometem reagir à proposta
de transformar a empresa
pública em autarquia. O
atual presidente do
sindicato que representa os
funcionários, Celso Silva,
aponta que não há
justificativa e que a crise

Mobilização por demanda
O presidente da Acic (Associação Comercial e Industrial de
Cascavel), Edson Vasconcelos, pretende mobilizar a cidade

em prol do uso dos aeroportos de Cascavel e de Toledo.
Ontem, durante lançamento de novos voos para Campinas a
partir de 5 de agosto, ele ressaltou que é preciso aumentar
a demanda para que as empresas aéreas possam aumentar
os investimentos. A ideia é reduzir o deslocamento até

Foz. Pelo menos os empresários demonstraram total apoio.
Renato Silva, reitor da Univel Centro Universitário,

ressaltou a dificuldade que existe no deslocamento de
professores. Com os novos voos, Silva considera ser preciso

buscar novas bandeiras para Acic.

financeira seria reflexo da
má gestão. O interesse
seria, sobretudo, político e
por isso ele cobra dos
vereadores que seja aberta
uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito)
para apurar o “caixa-preto”
da Cettrans.

Meio milhão
Um crédito adicional
especial requerido pela
Prefeitura de Cascavel no
valor de meio milhão de
reais está em análise nas
Comissões Permanentes e
logo entrará em votação. A
verba teria como destino a
compra de material de
consumo para a Secretaria
de Saúde. Em justificativa,
a alegação do Município é
de que o recurso cobrirá
eventual falta de produtos
decorrente de processos
licitatórios não finalizados
ou com atraso por parte do
fornecedor.

Na rádio Nacional News, em entrevista ao repórter Jonas
Sotter, Paranhos disse que quer explicações do
presidente do Consamu, Jucenir Stentzler, sobre as
demissões - sobretudo sobre o caso de Rodrigo Nicácio.
O prefeito disse que os problemas na regulação de leitos
já estão aparecendo e que, se houve algum erro do
profissional demitido, que se torne público: “Se teve
desvio de conduta, negligência financeira - será
denunciado”, declarou Paranhos, que já teve reunião
com Nicácio. A expectativa é de que após o retorno de
Jucenir, da Marcha dos Prefeitos a Brasília, ambos
sentem para conversar.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Um dia depois de repor-
tagem do HojeNews alertan-
do sobre a ação de despejo
do Hospital Nossa Senhora
da Salete, o prefeito Leonal-
do Paranhos (PSC) finalmen-
te fala sobre o assunto. Ele
disse que pretende agir para
que os atendimentos não
sejam interrompidos.

Há mais de dois anos os
proprietários do imóvel foram
à Justiça devido a uma dívi-
da, e agora pediram execução
da sentença, que é a ordem
de despejo entregue na últi-
ma sexta, com prazo de 15
dias. “Não vamos permitir -
sem reagir - qualquer possi-
bilidade de fechamento do
hospital. Vamos reagir a
qualquer chance de ser fe-
chado e, se precisar, vamos
agir rigorosamente”.

Paranhos enviou ofício à
5ª Vara Cível para informar da
importância da estrutura mé-
dica para a região. Também
já entrou em contato com o
secretário de Estado da Saú-
de, Beto Preto, para que pos-
sa verificar todas as medidas
possíveis afim de evitar a in-
terrupção dos serviços.

Embora não tenha con-
trato com a prefeitura, o
Hospital Nossa Senhora da
Salete é responsável por
50% das demandas médi-
cas na cidade.

Devido aos reflexos oca-
sionados com o fechamento
do hospital, a Comissão Per-
manente de Saúde da Câma-
ra de Vereadores decidiu co-
brar explicações das autorida-
des sobre a situação atual.
Foram provocados o secretá-
rio de Saúde, Rubens Griep,
e o diretor da 10ª Regional de
Saúde, João Gabriel Avanci.
“Não podemos aceitar o fe-
chamento. Tem 23 pacientes

Paranhos promete
agir contra despejo

na UTI, mais de 100 leitos
com pacientes operados,
com cirurgias marcadas. O
hospital presta mais de 200
mil atendimentos por ano. O
Hospital Universitário não te-
ria capacidade para compor-
tar essa demanda”, afirma o
vereador Josué de Souza, pre-
sidente da Comissão.

Os vereadores visita-
ram a estrutura após repor-
tagem de HojeNews que re-
velou a negociação imobili-
ária por trás do fechamen-
to do hospital.

Apesar de várias tentati-
vas, a direção do Hospital
Nossa Senhora da Salete se
recusa a atender a reporta-
gem para falar sobre o as-
sunto. Para Josué, o empre-
sário Rogério Lunardelli, que
administra o hospital, e o
proprietário, o médico José
Peixoto, revelaram detalhes
sobre o despejo: “Eles nos
informaram que venceu o
contrato e houve desenten-
dimento entre os herdeiros
do imóvel - um deles não
quer a renovação do contra-
to. Tem o interesse imobiliá-
rio para que no terreno se-
jam construídas duas torres”.

Uma das medidas emer-
genciais cogitadas pelos ve-
readores para evitar o fecha-
mento do hospital é o decre-
to de área de utilidade públi-
ca - pelo Estado ou pelo Mu-
nicípio. Mas não há estima-
tiva do valor da área. “Não
estamos preocupados com
quem vai tocar o hospital, se
será uma fundação, o Lunar-
delli ou o Peixoto. O que não
podemos permitir é que ele
feche. Vamos fazer de tudo
para evitar esse despejo”,
completa Josué.
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Gol usará 737-700 em voos
de Cascavel a Guarulhos
A Gol vai iniciar as suas operações 

em Cascavel no dia 5 de agosto. 
Serão dois voos diários para Guaru-
lhos (SP) com o avião Boeing 737-
700 para 138 passageiros. O anúncio 
oficial foi feito na tarde dessa quin-
ta-feira pelo diretor Institucional da 
Companhia, Claudio Neves Borges. 

O primeiro voo sairá de Guaru-
lhos às 9h55 e chegará a Casca-
vel às 11h30. A saída de Cascavel 
será às 12h com chegada a São 
Paulo às 13h30. O segundo voo 
sairá de Guarulhos às 15h e estará 
em Cascavel às 17h e o retorno 
será imediato, com aterrissagem 
prevista em São Paulo às 18h30. 
“Estamos muito felizes de vir para 
Cascavel, uma bela e próspera 
cidade. Estou impressionado com 
o que vi aqui”, disse Claudio a 

 ASSESSORIA 

Demanda
O presidente da Acic, Edson José 

de Vasconcelos, afirmou que essa 
é uma grande notícia para a cidade 

e que, agora, a meta é fazer um 
trabalho regional para aumentar a 

demanda de embarques na cidade. 
“Acic e Acit, de Toledo, já conversam 

para elaborar um trabalho con-
junto para estimular que as pessoas 

embarquem aqui, aumentando a 
demanda, consolidando voos e a 

presença de companhias e, com isso, 
barateando gradativamente o valor 

das passagens”, destacou Edson.
O prefeito Leonaldo Paranhos 

entende que essa conquista resulta de 
um intenso trabalho de investimentos 
no aeroporto e de contatos com dire-
tores da Gol para mostrar o potencial 

da cidade e do oeste do Paraná. “A 
região e a companhia ganham muito 

com isso porque estamos em uma 
parte do território brasileiro que cresce 
acima da média nacional e que ajuda a 

impulsionar o Paraná e o Brasil”.

Passagens
O diretor institucional da 
Gol ressaltou ainda que 
a empresa vai estudar a 
possibilidade de um voo 
também de Cascavel a 
Curitiba. Ele pediu que as 
pessoas comprem passagens 
antecipadas pela internet, 
o que torna os valores 
bastante atrativos. “Quanto 
mais demanda, mais voos 
poderemos colocar aqui”, 
afirmou Claudio.

 Exigências
Para operar em Cascavel, a empresa fez uma série de exigências para que 

Aeroporto tivesse condições de receber o Boeing 737/700: “Há três semanas 
fizemos uma inspeção na estrutura e hoje podemos dizer que as condições 

de operações são totalmente seguras. O pátio, mesmo nas condições que se 
encontra hoje, permite operação, atendendo os padrões de segurança exigidos. 

Estamos atendendo todas as exigências de segurança e não vemos nenhum 
problema com relação aos novos procedimentos”, disse Marcos Tognato.

Sobre o transporte de cargas, Cláudio Neves Borges esclareceu que a 
aeronave que vai operar em Cascavel comporta carga na parte inferior e o 

transporte será feito dentro dos voos com conectividade para todo o Brasil. “A 
utilização da ‘barriga do avião’ para o transporte de carga estará disponibilizado 

para os passageiros”. Ele falou também que o Paraná é o estado com maior 
número de operações da Gol.  

líderes políticos e empresariais reu-
nidos na Acic (Associação Comer-
cial e Industrial de Cascavel).

O diretor Institucional da Gol 
informa que a chegada da Gol à 
cidade é um marco não só para Cas-
cavel, mas também para a compa-
nhia. Ele falou que os horários de 
saída de São Paulo em direção ao 
oeste do Paraná foram cuidadosa-
mente definidos, justamente para 
aproveitar a chegada, a Guarulhos, 
de voos internacionais de grandes 
companhias. “Vocês estarão conec-
tados com toda a malha nacional e 
internacional da nossa companhia”, 
afirmou Claudio Neves Borges.

REUNIÃO de anúncio dos voos da Gol 
ocorreu na Acic
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Guerra contra o Aedes
A mobilização envolvendo a população e órgãos governamentais visa 

coletar e separar lixo e entulhos em residências, empresas e lotes baldios 
de Cascavel, numa verdadeira “guerra” contra a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, principalmente para evitar uma epidemia de dengue e a 

contaminação dos mananciais que abastecem a cidade.
Além de recolher lixo e entulho, foram realizadas roçadas em lotes baldios 
e feitas visitas para identificar focos de Aedes aegypti. As equipes do Pro-
grama de Controle de Endemias totalizaram 3.582 visitas. Desses, encon-

traram 1.305 imóveis fechados. 

Quase 2 mil toneladas 
de lixo são recolhidas 
A população atendeu ao cha-

mado e iniciou uma verdadeira 
“faxina” na cidade, retirando dos 
quintais todo tipo de lixo e entulho 
que as equipes envolvidos no Muti-
rão Água Boa - Cidade Limpa pas-
saram recolhendo pelas ruas dos 
bairros. Até as 18h, a coordenação 
contabilizou, de forma preliminar, 
1,8 mil toneladas de lixo reco-
lhido. O volume está muito acima 
do esperado e ainda há produtos 
a serem recolhidos. 

“Em alguns setores não foi pos-
sível concluir a visitação, tamanho 
o volume de entulhos, pois os 
moradores realmente atenderam 
ao chamado e estão fazendo a 
parte deles. Nossas equipes já 
estão se organizando para voltar 
a fazer a visitação na próxima 

Pontos de Apoio desta sexta
*Canadá/Country - Salão da Capela São José: Rua Itaqui, 130
*Interlagos/Brasmadeira - Salão da Igreja Santo Inácio: Rua Ghandi
*Caçambão: Fundos do Centro da Juventude
*Floresta/Brasília: Salão Comunitário do Floresta: Rua Condor esquina 
com a Avenida Papagaios
*Caçambão: Fundos da USF Los Angeles
*Morumbi, Periolo, Cataratas: CCI Morumbi
*Caçambão: Triangulo Baldio: Rua Panamá esquina Pedro 

semana e recolher o material que 
não foi possível hoje [ontem]. Os 
caçambões serão esvaziados na 
sequência. Nos demais pontos de 
apoios, vamos precisar improvisar 
os depósitos”, explicou o gestor do 
Território Cidadão, José Carlos da 
Costa, o Cocão.  

No oeste
O Mutirão de Limpeza e Serviços começou 

pela região oeste da cidade, com contin-
gente de 600 pessoas e cem veículos. Desse 
total, são cem homens do Exército, com um 

aparato de quatro caminhões e um ônibus 
da corporação. As equipes foram divididas 

em grupos e partiram em direção à Região 1, 
que engloba quatro territórios contendo os 
bairros Alto Alegre, Parque Verde, Recanto 
Tropical, Coqueiral, Loteamento FAG, Santa 
Cruz, Esmeralda, Santos Dumont, Guarujá, 

XIV de Novembro e Centro.

Acumuladores
Dos 17 acumuladores mapeados na 
região de ontem (11), apenas oito 
foram alcançados pelo Mutirão. Para 
não atrasar o roteiro dos caminhões 
nas ruas, a visita nos demais acumu-
ladores ocorrerá na próxima semana. 
Também ficou para a próxima semana 
o roteiro de visitas nos imóveis fecha-
dos, que necessitará de presença de 
Guarda Municipal e chaveiro. 

Mutirão desta sexta
Nesta sexta-feira o mutirão vai para 
a área 2: Brasmadeira, Interlagos, 
Cataratas, Morumbi, Periolo, Floresta, 
Brasília, Canadá, Country e Cancelli. A 
concentração das equipes será às 7h30 
no Ecopark Morumbi.
No sábado será atendida a Área 3: 
Maria Luiza, Neva, Parque São Paulo, 
Santa Felicidade, Universitário, Cascavel 
Velho, Região do Lago, Pacaembu e São 
Cristóvão.  

SECOM 
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

Cascavel, 12 de abril de 2019

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

 01- IGOR ROCHA FRANCA E JULIANA DO CARMO SANTIAGO
02- PYETRO GIACOMINI DE OLIVEIRA E LAÍS DAMBROSIO OLIVEIRA
03- NILSON RABIS GUEDES E SELMA DA SILVA ALAMINOS COLTURATO
04- MARIVALDO SOUSA DIAS E SHIRLEY BRENDA PANTOJA SILVA
05- JÚNIO CESAR VIZELI DA SILVA E ANA MARIA ALVES SANTOS
06- VANDERLEI OLIVEIRA NETO E ROSELANE DOS SANTOS
07- ROBERTO JOSÉ BUCATTI JUNIOR E INDIANARA ROSA DA SILVA
08- WANDERLEY KOSARÉWICZ E NEIDE GOES
09- CRISTIAN HEVERTON DE BORBA E MAYARA LUANA DE OLIVEIRA
10- GUSTAVO MILTON BALOTIN E CLAUDIA LEONICE MACIEL ANSELMO
11- ADÃO FERREIRA E ANA CLAUDIA BRITO MOREIRA
12- FERNANDO GOBETTI E SÍLVIA PATRÍCIA SEIFFERT
13- DAZIR SUIVAR DE QUADROS E MARIA MADALENA RAHINI
14- MARCOS BLANCO E ELEANDRO DOS SANTOS
15- ELIENAI DIONISIO DE OLIVEIRA E SAMARA DOS REIS ROSA
16- CLEITON ISSLER KLETKE E TACIANE RAMOS POTRATZ
17- IVONEI BALIZKI E LAIANE KETLYN PFEFER
18- DALVAN FRANCISCO DOS PASSOS E GEOVANNA DA SILVA
19- CHRISTHOFFER JHONATAN DECHICO E THAIS DA SILVA LIMA
20- GIULIANO CÉSAR DOS SANTOS OLIVEIRA E SIMONE LICURGO REIS
21- PAULO RICARDO NEGRO E LUANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA
22- JULIANO FERNANDES NEVES E LEIDIANE MALIKOWSKI RAIMUNDO
23- LUCAS ANGELO VAL DOS SANTOS E ANDRESSA ELOIZE DE CARVALHO
24- JOEL DE PÁDUA DA SILVA E SANDRA KEMPER
25- ROBERTO ALEXANDRE HUNCZINSKI E ALINE MARIA SIQUEIRA DA SILVA
26- RAFAEL SHIGUEO TANIGUCHI E REGINA FELIX MACHADO
27- INDIONEZ NONNEMACHER E LUCIMARA DE ALMEIDA
28- TIAGO DA CRUZ AMARAL E ANDRESSA DE CARVALHO

A menos de dez dias da Páscoa, 
comemorada este ano no dia 21 de 
abril, muita gente ainda não comprou 
os ovos de chocolate. Caso da ven-
dedora Ana Carolina de Oliveira. A 
jovem de 18 anos quer gastar pouco: 
“Pretendo comprar um ovo caseiro 
de até R$ 50 tanto para ajudar quem 
vende os ovos”. 

Quem também pretende econo-
mizar nas compras é a operadora de 
caixa Carla Gabriela Gomes Soligo. 
“Minha mãe e eu decidimos pre-
sentear a família toda com ovos de 
colher porque estão mais baratos do 
que os ovos do mercado”. A meta 
das duas é gastar R$ 150 cada uma. 

A autônoma Karine Silva vende 
ovos de colher há cinco anos para 
ajudar na renda. Ela conta que este 
ano a procura está maior do que em 
anos anteriores. “Somente dos ovos 
de 500g já tenho mais de 70 pedi-
dos. Contando com os outros tama-
nhos, as encomendas já passaram 
de 100 unidades”.

Mas há quem prefira comprar os 
ovos das marcas tradicionais, o que 
mantém os mercados animados. “Nós 
compramos 10% a mais que no ano 
passado. Nossa expectativa é um cres-
cimento nas vendas de 15%, conside-
rando toda a categoria de chocolates 
[bombons, barras, coberturas e ovos] 
e de 5% se considerarmos apenas os 
ovos de Páscoa”, comenta o gerente 
comercial de um supermercado de 
Cascavel Adilson Corrêa. 

Ele explica que é a partir de agora 
que começa mesmo a procura por arti-
gos da Páscoa: “Nossa maior aposta 
está nos ovos de chocolate com brin-
quedos e personagens infantis”. 

A aposentada Maura Armiliato 
da Silva garantiu a festa dos netos: 
“Comprei seis ovos, um para cada 
neto. Pretendia gastar R$ 250 e aca-
bei gastando R$ 300, mas achei um 
bom preço considerando que gastei 
R$ 50 por presente”.  

Doce dilema: ovos 
industrializados ou caseiros

n Reportagem: Milena Lemes da Silva
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Termina hoje (12) a primeira 
edição dos Jogos da Terceira 
Idade. Realizados por uma par-
ceria entre a Secretaria de Assis-
tência Social e a Secretaria de 
Cultura e Espor tes, os jogos 
superaram as expectativas e rece-
beram 350 inscritos, que foram 
divididos em 27 equipes. 

O diretor da Secretaria de 
Assistência Social, Emilio Martini, 
explica que a escolha dos jogos 
ocorreu pensando nos idosos: 
“Tentamos colocar modalidades 
que os idosos pudessem jogar e 

Concurso de cruzadas
vai encerrar os jogos

que não exigissem muito fisica-
mente deles”. 

Ele adianta que a segunda edi-
ção dos jogos já tem data para 
acontecer: será em outubro, no 
mês do idoso, e contará com 
novidades, como o vôlei para a 
terceira idade.

O encerramento terá início às 
14h no auditório da prefeitura com 
competição de palavras cruzadas 
e um teste de conhecimento. “Os 
jogos de hoje são para exercitar a 
memória e para promover a sociali-
zação. As palavras cruzadas serão 

entregues às equipes e as três pri-
meiras a encerrar ganham. O teste 
de conhecimento será descon-
traído e informativo, serão 21 per-
guntas relacionadas ao cotidiano 
do idoso”, revela Emilio. 

Além dos jogos, hoje tem 
também a premiação dos três 
primeiros lugares de todas as 
modalidades. Às 16h será ofe-
recido coffee break e mesmo os 
idosos que não se inscreveram 
para os jogos podem par ticipar 
do encerramento e torcer pelas 
equipes par ticipantes.  
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Parabéns!
Edson Rodrigo Arceles, Cleusa 

Mantovanello, Airton Sil-
va, Marli Pauletto, Jessica 

Pasqualotto Ribeiro, Adelson 
Lemos e Mariangela Lückmann.

 

Eduardo 
Barbosa e Ana 

Valmorbida, 
em lindo 

registro feito 
por Arivonil 

Policarpo

É muita fofura... Tiffany Souza 
Santos acaba de completar 
seu primeiro aninho

Do rol de 
aniversariantes, 
Leticia Sassi 
Wilbrantz

Sangue de  
Inocente

O Projeto Livrai-Nos promove 
no domingo dia 21, das 10h 
às 12h, na Feira do Teatro, 

uma Manhã de Autógrafos com 
Algacir Santos Junior, autor do 

livro Sangue de  
Inocente. Prestigie! 

Cidade Limpa
A semana é de limpeza em 

Cascavel. Aproveite o mutirão 
Cidade Limpa e recolha todo o 
lixo do seu quintal. A prefei-

tura organizou um cronograma 
para recolher o entulho, inclu-
sive volumosos. O Mutirão de 
Serviços começou ontem mas 
segue nesta sexta e no sábado 

em todo o Município.Fest Flores 
Corra que ainda dá tempo. Segue até este domingo 

(14) a 14ª edição da feira Rotary Fest Flores. São mais 
de mil mudas de flores e plantas ornamentais no antigo 
Terminal Oeste (próximo à rodoviária). A feira estará 

aberta ao público das 9h às 21h, com entrada gratuita.          
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Hoje em dia crianças 
de sete anos têm 
celular, tablet, 

notebook... 
na minha época,  

 eu só tinha

Sem perder a elegância, a  
empresária top Mara Lângaro

piolho.



ÓRFÃOS DA TERRA 
Aziz ordena que Youssef viaje para o 

Brasil atrás de Jamil. Camila insinua a Rania 
que Laila está grávida. Jamil se candidata à 
vaga de vendedor na loja de Miguel. Bruno 
descobre que Valéria fala regularmente com 
Norberto. Rania tem a ideia de afastar Laila 
da cidade para ter seu bebê, e Camila ouve. 
Camila se encanta com Jamil. Bruno termina 
o relacionamento com Valéria. Soraia alerta 
Hussein sobre a desconfiança de Aziz com 
Jamil. Miguel confronta Jamil.

VERÃO 90
Manu se surpreende ao ver o método 

esquisito de Wladimir com o elenco e desiste 
do teste. Vanessa se irrita quando Jerônimo 
descarta a possibilidade de testá-la para 
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comem o doce de leite deixado por Patrick 
e se beijam. João diz a Diego que, enquanto 
não provar sua inocência, não pode ficar com 
Manu. Vanessa faz elogios a Álamo, com a 
intenção de conseguir o título de Garota Top 
Wave. Jerônimo consegue manter o programa 
de Ticiano na PopTV. Manu coloca pó de mico 
nas roupas que Vanessa reservou na Top 
Wave. João comenta com Herculano sobre 
sua ideia de lançar Manu como a Garota Top 
Wave e incentiva o cineasta a fazer um piloto 
do programa para concorrer à vaga.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Milu e Ondina sofrem pela morte de Feli-

ciano. Ondina confessa que não acredita na 
transformação de Valentina. Marcos Paulo 
conta a Valentina sobre Feliciano. Com medo 
das ameaças aos guardiães, Valentina decide 
tirar Gabriel do hospital, e Judith a apoia. 
Padre Ramiro teme por sua vida. Marilda 
questiona Eurico sobre as mortes dos guar-
diães. Geandro contrata Rivalda, e Lourdes 
sofre com a rejeição do ex-namorado. Luz se 
preocupa com Gabriel. Rivalda desconfia da 
gravidez de Afrodite. Neide expulsa Firmina de 
sua casa. Valentina pede o apoio de Luz no 
resgate de Gabriel, mas as duas acabam dis-
cutindo. Olavo explica a Laura seu plano para 
acessar o lençol de água da fonte. Valentina 
se despede de Feliciano.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Afonso chega e interrompe a conversa 

entre ela e Marcelo. Roger acusa Gui e pas-
sar trote nele. Lindomar diz a Vini que não 
quer contar seu segredo, e o menino fica 
preocupado. Antônio, Poliana e Nanci con-
versam sobre a discussão entre Luísa, Mar-
celo e Afonso. Pendleton ordena à Sara que 
ela espione a rotina de Luísa. Sérgio pede 
sua mesa de volta à Waldisney e ele reluta. 
Claudia desabafa com Joana sobre a briga 
que teve com Durval. Iuri aconselha Marcelo 
sobre sua situação com Luísa.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Isabela descobre uma passagem secreta 

escondida no armário do porão. Rebeca chega 
em casa com Pedro e Otávio fica enciumado. 
Rebeca diz para o namorado que não conse-
gue administrar mais esse problema em sua 
vida, pois agora só pensa no desaparecimento 
de Manuela e, por isso, acha melhor eles se 
afastarem e ele ir embora. Dinho chega da 
faculdade, vê o manequim no lixo do condo-
mínio e acha que é o corpo de Flora. Meire vai 

até o lixo, mas os lixeiros levaram os sacos. 
A síndica garante que precisaram encon-
trar uma outra maneira de desmascarar as 
crianças e mostrar que elas são assassinas. 

JESUS 
Kesiah se abre com Hélio. Shabaka 

começa a falar sobre o plano de libertar 
Zelote. Nicodemos alerta Tadeu. Helena 
pede para falar com Petronius. Todos prestam 
atenção no plano de Shabaka. Petronius pede 
para os soldados pararem de espancar Zelote. 
Chuza aceita participar do plano para libertar 
Zelote. Madalena agradece o apoio de Joana, 
mas é surpreendida por Pilatos. Helena pede 
para Claudia interceder por Zelote. Madalena 
fala sobre Jesus com o governador romano. 
Lázaro finaliza os últimos detalhes do plano 
para libertar Zelote. Kesiah quase é vista por 
Petronius. Shabaka consegue uniformes de 
soldados romanos.  
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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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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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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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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Aloísio grava um vídeo  
difamando Gabriela

Em “Malhação”, Osvaldo e Solange explicam seu plano a Aloísio. Beth, Lourenço, 
Santiago e Michael se emocionam com o encontro em família. Márcio se despede de Sirena, 
e diz que voltará com Pérola. Pérola embarca para o Sul. Alex comenta com Hugo e Leandro 

que fará um curso para jovens líderes na França. Alex convida Maria Alice para viajar com 
ele. Tito e Garoto são convidados para ir a um programa de TV. Pérola e Márcio se reen-
contram. Dandara decide fazer o curso com Alex. Gabriela revela a Marcelo que indicou o 

colega para o Prêmio Educador Nota 10. Bernardo anuncia que o Sapiência decidiu abrigar 
o Colégio Percurso, e todos comemoram. Sob a orientação de Osvaldo e Solange, Aloísio 

grava um vídeo difamando Gabriela.
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O dia pode começar tenso em casa. Controle 
suas reações para não brigar. Sol e Mercúrio vão 
estimular a carreira, mas será preciso ter jogo de 
cintura com sócios ou parceiros: esforce-se para 
conciliar os interesses.

Você pode enfrentar alguns imprevistos em via-
gem ou contato de trabalho no início do dia, mas 
serão passageiros. Meça as palavras, pois há 
risco de comentar algo que não deve ou de se 
envolver em fofocas. 

Este pode ser um bom dia para você ganhar 
dinheiro. Vale até fazer uma fezinha. Seu charme 
está no auge, sinal de novidades e sucesso na 
conquista. 

O céu incentiva as parcerias e o trabalho em 
equipe. Mas a Lua pode deixar seu humor ins-
tável. Sabendo disso, controle suas emoções e 
evite bater de frente com as pessoas, sobretudo 
no emprego e em família. 

O trabalho vai exigir mais de você hoje. Por mais 
que queira ficar quieto no seu canto, o céu avisa 
não será possível fugir de conversas ou reuniões 
importantes. 

Você terá ótimas ideias, mas talvez não tenha 
grana suficiente para colocá-las em prática agora. 
Evite emprestar ou pegar dinheiro emprestado 
de amigos, pois tudo indica que terá problemas 
depois. 

Você pode ter que sacrificar alguns interesses 
pessoais, familiares e amorosos por causa da 
carreira. Busque diálogo e explique seus motivos 
para não se desentender com quem estima por 
bobagem. 

O trabalho vai exigir mais concentração e objeti-
vidade. Sol e Mercúrio prometem facilitar os con-
tatos e ajudarão você a defender suas opiniões. 
Mantenha o foco para dar conta das tarefas. 

Você pode ter algum aborrecimento com filhos ou 
amigos pela manhã. Avalie como pode agir para 
diminuir as tensões. Se o problema for dinheiro, 
os astros darão boas ideias para resolver. 

Você vai querer mostrar todo seu potencial no 
emprego, mas vá com calma para não se indispor 
com um chefe ou sócio. Cuidado para não impor 
demais as suas vontades. 

O céu indica alguns obstáculos para fazer conta-
tos no trabalho. Você também pode ter dificulda-
des para aprender uma tarefa ou cumprir algum 
tipo de treinamento. 
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FF
LIMABARRETO

ANIRUUPLM
FARTERIA

ALIBISAND
ULOTOA
ESBARRAD
NUTRIENTE

ACTESED
IIRONTRE

MALESTARC
DANANERI
ODORDONS
RISCOOMÃ

JESUSCRISTO

Escritor 
homena-
geado da
Flip 2017

(?) digi-
tais: podem
atuar como
Youtubers

Aprimorar
(fig.)

Processo 
difícil para
a pessoa
hesitante

Produto
da ativida-
de renal
(Fisiol.)

Consoan-
tes de
"lema"

Vaso
sanguíneo

como a
carótida 

Alegação
de ino-

cência do
réu (jur.)

Hiato de
"toada"
(Gram.)

Choca-se
com

alguém

(?) os 
pés no

chão: ser
realista

Substân-
cia como
vitaminas 
e proteínas

Transporte
do Papai

Noel 
(Folcl. pl.)

Patriot (?),
legislação
antiterror
dos EUA

(?)
Howard,
cineasta
dos EUA

Tipo de
leite de

qualidade
inferior

Situação
orgânica 
desagra-

dável

Mike
Tyson, ex-
pugilista

O Filho 
de Deus,
para os

católicos

País asiá-
tico cuja
capital é
Mascate

Alumínio
(símbolo)
Vogal do
feminino

Areia, em
inglês

Gerencia a
pesquisa

Quite a (?): grande 
quantidade, em inglês

Que é quase
imperceptível (fig.)

"Também", em textos
do WhatsApp

Resmunga
Emite

títulos de
eleitor

365 dias

Diana (?),
cantora
Título de
mafiosos

Enfermeira atuante na
Guerra do Paraguai

Método contra-
ceptivo de barreira

Árabe, em inglês

Credor de países
emergentes, como 

a Grécia (sigla)

O animal como a
onça e a pantera

Os desenhos artís-
ticos pré-históricos

Traço

Fator
marcante
no jasmim

3/act — don — lot — omã — ron. 4/arab — ross — sand. 7/burilar. 9/rupestres.
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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.

A Lua no seu paraíso astral fará os desafios 
parecerem menores hoje. Mesmo que enfrente 
imprevistos, vai contornar tudo com leveza e bom 
humor. No trabalho, conversa demais pode atra-
palhar: não abuse! 
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
04 
01 
03 
06

 Moradores e motoristas que 
passam pela região do Bairro Santo 
Onofre, em Cascavel, reclamam que 
a mudança de sentido na Rua Parecis 
tem causado confusão e acidentes. 
“O pessoal estava acostumado com 
um sentido e, como não tem aquelas 
faixas grandes avisando da mudança, 
muita gente vai no automático. Tem 
acontecido várias batidas aqui na rua. 
É perigoso até pra gente que mora 
aqui perto e faz caminhada”, relata 
o morador Edgar Webber.

Na manhã de ontem duas 
pessoas ficaram feridas em uma 
batida seguida de capotamento 

Adilson Amorin Salas foi con-
denado a 14 anos de prisão em 
regime fechado pela morte de Gel-
son Ribeiro Melo. O crime acon-
teceu em novembro de 2015, no 
Bairro Gramado, em Cascavel. Adil-
son e outros dois homens teriam 
abordado Gelson na rua e atirado 
diversas vezes contra ele.

A condenação é por homicídio 
qualificado por motivo fútil, isso 
porque o crime seria resultado da 
disputa pelo registro de paternidade 

Homem é condenado a 
14 anos por homicídio

de uma criança, entre a vítima e o 
acusado. Gelson teve um filho com 
Sandra, que depois se envolveu 
com Adilson, que queria registrar a 
criança em seu nome.

Adilson está preso na PEC (Peni-
tenciária Estadual de Cascavel) desde 
agosto passado. Além dessa acusa-
ção, ele responde ainda por outros 
crimes, como homicídio qualificado 
ocorrido em 2016 e por roubo. 

Não houve apresentação de 
recurso.  

Estupro em coma 
alcoólico é investigado 
A Delegacia da Mulher de Cascavel 
vai investigar o estupro de vulnerável 
registrado na madrugada de ontem 
em Cascavel. Um homem de 42 anos 
foi preso em flagrante. De acordo 
com a Polícia Militar, ele teria arras-
tado uma jovem de 22 anos até um 
matagal e abusado sexualmente dela. 
A garota estaria desacordada, em 
coma alcoólico. A jovem não apresen-
tava lesões visíveis e foi levada à UPA 
(Unidade de Pronto-Atendimento) 
Tancredo. O homem está detido na 
15ª SPD. A polícia vai investigar o caso 
analisando imagens de câmeras de 
segurança da região.  

Incêndio 
Um incêndio de grandes propor-

ções destruiu parte da estrutura de 
uma empresa de metais no fim da 
manhã de ontem em Cascavel. A 

empresa fica na marginal da BR-277, 
no Bairro Parque São Paulo. 

Não há informações oficiais sobre 
como o fogo teria começado, mas 
moradores da região informaram à 

equipe do HojeNews que na noite de 
quarta-feira um forte cheiro de coisa 

queimada já era sentido.  

INCÊNDIO destruiu parte da estrutura da 
empresa 

AÍLTON SANTOS 

Falta de sinalização é 
causa de acidentes

FALTA de sinalização estaria 
causando acidentes no local 

na esquina da Rua Parecis com a 
Rua Aimorés. Uma mulher de 28 
anos teve ferimentos moderados 
e outra de 56 ferimentos leves e 
foram encaminhadas ao hospital. 

A Cettrans informou que ainda 
não foi implantado o binário. A Rua 
Parecis continua com sentido único 
de circulação. A Cettrans realizou 
no mês de fevereiro a inversão de 
paradas obrigatórias em alguns 
cruzamentos para dar mais flui-
dez à via. E informou que, assim 
que o binário for implantado, além 
da sinalização, ações educativas 
devem ser feitas no local. 

AÍLTON SANTOS 
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 Modalidade tradicionalmente
representada por equipes de es-
colinhas da cidade, o futebol mas-
culino de Cascavel terá seleções
formadas por “peneiradas” para
os Jogos da Juventude e os Jogos
Abertos do Paraná.

A seletiva será realizada para
atletas nascidos de 1998 a
2004, na próxima semana, de ter-
ça (16) a quinta-feira (18), no Es-
tádio Theodoro Colombelli, o Ni-
nho da Cobra, das 14h às 17h.

Os selecionados, além de se
tornarem atletas das equipes cas-
cavelenses para os Jojups e Japs
em 2019 e 2020, terão treinos gra-
tuitos nos estádios Olímpico e Ni-
nho da Cobra, em academia de
musculação e também disputarão
outras competições, além de rece-
berem bolsa-auxílio como ajuda de
custo para se manterem treinando.

Os interessados em participar da

COMERCIAL
RUNNERS

Cerca de 1.000 corredores de rua
participarão neste domingo da 3ª

edição da Corrida Comercial
Runners. A prova terá três

distâncias e percursos diferentes:
5 km, 10 km e 15 km. A largada

está marcada para as 8h, em
frente à Associação Atlética

Comercial e o tempo máximo de
conclusão do desafio para os

atletas é de 2h30 após o início da
corrida. Assim, o trânsito terá

espaço dividido entre veículos e
competidores nas seguintes ruas:

Recife, Souza Naves, Paraná,
Nereu Ramos, Pernambuco,

Paraguai, Rio de Janeiro, Cuiabá,
Salgado Filho, Minas Gerais e

Rosa Norma Vessaro.

Seleções de futebol de
Cascavel terão seletiva

seleção devem apenas comparecer à
seletiva com documento de identida-
de e material esportivo de uso pes-
soal. Para os Jogos da Juventude, a
seleção é de atletas nascidos de
2002 a 2004 e para os Jogos Aber-
tos é para nascidos de 1998 a 2001.

Os atletas selecionados já ini-
ciarão a preparação para os Jo-
gos, sem custos, e participarão
da Copa Marechal de Futebol em
preparação para os Jojups. A ini-
ciativa é do IEFC (Instituto Escola
de Futebol Cascavel).

Atleta cascavelense que é referência no atletismo máster no País, Israel Melo acaba de
voltar para casa com sua 10ª medalha conquistada em campeonatos mundiais. Desta
vez, foi vice-campeão do Mundial Indoor disputado em Torun, na Polônia, há dez
dias. Ele ficou com a medalha de prata na prova dos 400m rasos da categoria 60
anos com o tempo de 57s39. Apenas nessa categoria eram 30 concorrentes aos
três lugares no pódio. No total, a competição contou com atletas de 55 países.

VOLEIBOL
O voleibol cascavelense volta a ficar
em evidência nesta semana,
quando retorna duplamente ao
circuito estadual. É que Cascavel
torna a sediar competições da
Federação Paranaense de Voleibol
e também a disputar o
campeonato. De sexta a domingo,
os ginásios Sérgio 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.

ARQUIVO ATLETA
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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

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.

 Os principais campeonatos
estaduais começam a chegar ao
fim neste fim de semana, com a
rodada de ida da disputa por títu-
los no Paraná, em São Paulo, no
Rio de Janeiro, em Minas Gerais
e no Rio Grande do Sul. Deles,
apenas no Paranaense não have-
rá um clássico na decisão, mar-
cada para as 16h deste domingo
em Toledo. Aliás, São Paulo x Co-
rinthians, Vasco x Flamengo, Cru-
zeiro x Atlético-MG e Internacional
x Grêmio estão todos marcados
para as 16h deste domingo.

Finais dos Estaduais

Motocross
Oito pilotos cascavelenses
representam o esporte da cidade
em Três Barras do Paraná neste
fim de semana, na 2ª etapa da
Copa Iguaçu de Motocross.
Serão 11 categorias em disputa e
Cascavel estará representada
em quase todas elas: Dudu
Bueno na 65cc; Diogo Portal e
Diego Folador na Intermediária;
Everton Bueno na MX1; Lucas
Rocha na MX2; Marcelo
Rodrigues na MX3; e Wagner
Trovo e Edilson Berta na MX4.

As equipes sub-7 e sub-9 da Escola de Futsal Professor Wiliam se destacaram na 1ª etapa do Campeonato Paranaense dessas categorias, realizado
no último fim de semana em Laranjeiras do Sul. Ambos os times venceram todos seus compromissos na etapa. O time sub-7 venceu os
representantes de Palmas (2 a 1) e Pato Branco (7 a 3), e o sub-9 venceu os de Palmas (5 a 0), Pato Branco (3 a 1) e Laranjeiras do Sul (8
a 1). Os 100% de aproveitamento deixam as equipes da escolinha dentre os melhores da classificação geral do Estadual da Federação Paranaense
de Futebol de Salão. O time sub-7 é o quarto dentre os 12 participantes de toda a competição e o sub-9 é o segundo dentre 19 equipes.

ARQUIVO ATLETAS
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