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Há duas semanas, o prefeito Leonaldo Paranhos mandou cancelar a convocação de 62 agentes 
concursados que seriam contratados na Cettrans para reposição de vagas em aberto. Agora, a própria 
companhia, que está em vias de ser extinta, acaba de nomear o pai do ex-presidente da Câmara Gugu 
Bueno como assessor de projetos do gabinete, com salário de R$ 6.437,51.

Pai de ex-presidente da
Câmara é nomeado na
quase extinta Cettrans
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É muito lixo!
O Mutirão Cidade Limpa precisou entrar na segunda semana 

devido à quantidade de entulho descartado, e as equipes 
voltaram à primeira região. Desde o início da operação, mais 

de 8 mil toneladas de lixo já foram recolhidas. Apenas de 
pneus, foram recolhidas ontem 1,8 mil unidades.  
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PC identifica quem estava no 
carro que matou motociclista 
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12 Cascavel Futsal  inicia nesta 
terça maratona de jogos
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Opinião  “Tudo
está sendo
devorado
pelas
chamas. Não
restará nada
da estrutura,
que data do
século 19 de
um lado e do
13 do outro”.

AGÊNCIA BRASIL

André Finot, porta-voz da Catedral de Notre-Dame,
atingida por um incêndio de grandes proporções

ontem. Pouco depois, o vice-prefeito de Paris,
Emmanuel Grégoire, avisava que a torre da catedral

havia cabado de desmoronar. “A partir de agora,
uma missão especial foi iniciada para tentar salvar

todas as obras de arte.”
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 A ordem jurídica em desordem
 Dizem que todo vício ou mal se inicia de forma insidiosa. Tanto na

medicina quanto na vida cotidiana, não nos damos conta dos processos
que nos levam à habitualidade nefasta, ou, quando nos damos conta,
essa consciência é tardia e possivelmente já acarretou malefícios a nosso
emocional, e muitas vezes até já mudou nosso comportamento.

Assim, justifica-se que na sociedade sejam formuladas orientações bási-
cas de comportamento e que o Direito determine que toda ação seja prece-
dida por uma obediência processual para que a ordem jurídica não se
deturpe ou se transforme num “insidioso” maltratar das liberdades individuais,
dos direitos fundamentais e do respeito ao Estado Democrático de Direito.

O que vemos no Brasil de hoje é a desordem jurídica que há tempos
contempla a vinculação das prisões muito mais sob a ótica do clamor
público do que do processualismo penal na sua essência e nas suas
condicionantes que visam à segurança dos cidadãos e à integridade no
cumprimento da legislação.

Foi por tal motivo que um grupo seleto de advogados lançou um
manifesto pelo retorno ao Estado Democrático de Direito, uma vez que o
que se observa é uma escalada contrária à boa e notável ordem jurídica,
que a meu ver está sendo trocada ou interpretada politicamente para
saciar a vingança leiga de olhares políticos em detrimento de nossa
legislação penal.

Fica patente que, numa análise técnico-jurídica, a prisão preventiva
do ex-presidente Michel Temer foi realmente abusiva, em face dos requi-
sitos necessários para justificá-la. Quem encabeça tal protesto é Celso
Antonio Bandeira de Mello, contando com adesões, entre outros, de
José Eduardo Cardozo e outros juristas.

Os que aplaudem a inversão do que um dia foi elaborado pelo
legislador como uma segurança a todo cidadão brasileiro numa demo-
cracia, e que assistem com certa satisfação a um amontoado de prisões
em sequência sem os requisitos necessários, estão, de forma insidiosa, a
se condicionar ao autoritarismo, ao esquecimento da democracia e ao
Estado Democrático de Direito, estão, sim, da mesma forma participando
de um processo em que a habitualidade nefasta de alguns membros do
Judiciário poderá um dia bater sem cerimônia na casa dos inocentes, no
refúgio dos pobres e de todos que, alegres, se exaltavam com as prisões
sequenciais. Muitos desprovidos da educação, ignorando a segurança
da lei, ao se darem conta, poderá ser tarde demais.

Fernando Rizzolo é advogado, jornalista, mestre
 em Direitos Fundamentais e professor de Direito
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Parece coisa de compadre
Lotou os grupos políticos de whatsApp ontem a nomeação 

do pai de Gugu Bueno para uma assessoria na Cettrans. 
Reinaldo Bueno foi nomeado no gabinete com salário de 

R$ 6.437,51. Parece que tentaram encaixá-lo na Secretaria 
Antidrogas, mas não houve acordo com o salário disponível. 

O que chama a atenção é que o pai de Gugu é nomeado 
pouco depois de Alcineu Gruper, o assessor de toda vida 

política do prefeito Leonaldo Paranhos, ser anunciado 
na coordenadoria oeste da Casa Civil, cuja “quota” para 

indicação é do PR, ou seja, partido de Gugu.

Agrinho exterminado
As escolas públicas e privadas de Cascavel estão proibidas 

de aplicar atividades pedagógicas do Programa Agrinho 
da Faep (Federação da Agricultura do Paraná). A decisão 
foi assinada pelos membros do Conselho Municipal de 

Educação. Consta no documento que as instituições estão 
“impedidas de distribuir material do Programa Agrinho”. 

É vedada, inclusive, a distribuição do material aos 
professores e alunos e proibida a adesão ao concurso.

Travada
Já pela segunda vez a 
“caloura” vereadora Nadir 
Lovera usa a tribuna para 
defender as ações do 
mandato, no entanto, 
toda vez segue à risca o 
script digitado. Ontem, 
disse que vai vistoriar as 
unidades básicas de saúde 
- todas - e depois fará um 
relatório de como anda 
o funcionamento e quer 
revelar as necessidades e 
apontar soluções.

Confusão
Diante da proposta de 
homenagem de título 
de Honra ao Mérito 
à promotora Simone 
Lúcia Lorens, o vereador 
Jorge Bocasanta (Pros) 
se posicionou contra - 
inicialmente - por não 
reconhecer merecimento. 
“Não falaram o motivo 
pelo qual ela deve ser 
homenageada. A Câmara 
não é bodega”, disse o 
vereador, que chegou 
a mostrar quanto a 
promotora ganha e pediu 
o adiamento da votação 
da proposta feita por 

Fernando Hallberg. Chegado 
o momento da votação, os 
vereadores nem sabiam 
que o voto era nominal. 
Depois, a confusão foi se os 
favoráveis deveriam ficar em 
pé ou sentados. Por último, 
Bocasanta, que gerou toda 
a discussão, decidiu votar 
contra o próprio pedido de 
adiamento da proposta. 

Licenciado
O vereador Jaime Vasatta 
(Podemos) pediu dez dias de 
afastamento para tratamento 
médico. Ninguém ocupará a 
cadeira nesse tempo, pois, 
conforme Regimento Interno, 
para convocação de suplente 
é preciso que a licença seja 
superior a um mês.

Escolas do Campo
A secretária de Educação, 
Márcia Baldini, assina hoje, 
às 9h, no terceiro piso do 
Paço, ordens de serviço para 
reformas em quatro escolas 
do campo de Cascavel, 
autorização para licitação 
da reforma da Escola Nossa 
Senhora da Salete e kits 
esportivos, que somam  
R$ 5,6 milhões.

Aprovado benefício
aos inadimplentes

Os vereadores aprova-
ram ontem em primeira 
votação o projeto enca-
minhado pelo Executivo 
municipal para implanta-
ção da Lei de Incentivo à 
Regularização Fiscal do ISS 
(Imposto Sobre Serviços) 
em Cascavel. A medida 
garante descontos de até 
90% em juros e multas aos 
contribuintes prestadores e 
tomadores de serviço com 
dívidas extrajudiciais pen-
dentes até 15 de janeiro 
deste ano, além de multas 
pecuniárias acessórias já 
atribuídas não pagas e ven-
cidas até 31 de dezembro 
do ano passado.

Apenas o vereador Fer-
nando Hallberg (PPL) votou 
contra por considerar ina-
dequado o desconto sobre 
multas pecuniárias. “Não 
podemos passar a mão na 
cabeça de quem comete 
um crime, que sonega”, 
afirma o parlamentar, que 
ressaltou ainda o curto 
prazo de cinco dias para 
o pagamento previsto no 
projeto: “Seria um projeto 
encomendado para salvar 
empresas? O projeto deve 
ser de interesse público”.

Pelo que consta no 
projeto, a prefeitura tem 
pressa de receber os 
valores para poder sair 
do limite prudencial - o 
dinheiro “extra” poderia 
retirar o Município da lista 
de restritos do Tribunal 
de Contas do Estado no 
próximo quadrimestre. 
“É preciso receber esse 
montante para equilibrar 
as contas”, reforça o 
vereador Josué de Souza.

Descontos
Os descontos serão disponibilizados da seguinte maneira: 

créditos tributários não pagos e vencidos até 15 de janeiro 
poderão ser pagos em cota única, com desconto de 90% 

sobre juros e multa moratória; caso opte pelo pagamento de 
entrada de 50% e mais três parcelas iguais, o desconto será 
de 60% sobre juros e multas. A parcela mínima terá que ser 

de R$ 1 mil. Em relação às multas pecuniárias acessórias não 
pagas e vencidas até 31 de dezembro, a cota única será de 

50% de desconto em juros e multas, no caso do pagamento 
parcelado com entrada de 50% e três parcelas iguais, o 

desconto será de 30%. Quem não negociar agora entrará na 
dívida ativa e as cobranças serão cobradas na Justiça.

Mais prazos
Como estratégia de 
incentivo para maior 
adesão, o vereador 
Pedro Sampaio suge-
riu mudanças. “Seria 
ideal se houvesse uma 
entrada e maior número 
de prestações”, afirma 
Sampaio. 
O projeto retorna hoje 
para segundo turno de 
discussão e votação. O 
vereador Sidnei Mazutti 
(PSL) afirmou que a 
Comissão de Finanças 
e Orçamento deve 
apresentar emenda com 
o objetivo de ofere-
cer melhores prazos 
e parcelamento mais 
estendido dos débitos. 



diretor regional da Sanepar, Renato 
Bueno, informando que providên-
cias seriam tomadas. Vistorias 
serão feitas nos próximos dias 
pelos parlamentares para averiguar 
se houve a limpeza da área.

n Reportagem: Josimar Bagatoli 
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Outro lado
Por nota, a Sanepar informa que um 

dos reatores da Estação de Trata-
mento de Esgoto da região oeste da 

cidade está passando por processo de 
reformas. A Sanepar licitou as obras, 

mas a empresa abandonou o serviço. E 
agora executa os atos administrativos 
para cancelar o contrato e abrir novo 
processo licitatório. No local tem um 
tanque aberto que acumula água da 
chuva. Mas garante que são tomados 
os cuidados necessários. A equipe de 
endemias da Secretaria da Saúde de 

Cascavel esteve no local com o verea-
dor Celso Dalmolin e não constatou 
a presença de larvas ou do mosquito 

transmissor da dengue.

Pai de Gugu nomeado em
companhia em extinção

Os guardas patrimoniais tiveram 
o salário reduzido praticamente pela 
metade no fim do ano passado. Não 
mexeram no salário base, apenas cor-
taram as horas extras, que representa-
vam cerca de R$ 800, quase R$ 1 mil 
por mês. Como consequência, muitos 
prédios públicos estão sem a vigilância 
necessária porque eles estão proibidos 
de trabalharem além da carga normal.

Motivo do corte: o Município preci-
sava cortar gastos com a folha porque se 
aproximou do limite prudencial e estava 
sujeito a sanções do Tribunal de Contas.

Eles reclamaram, tiveram que aper-
tar ainda mais as finanças, mas entende-
ram que era para o bem do Município.

Mês passado, a Cettrans autorizou 
contratação de 36 servidores. Ao ficar 
sabendo disso pela manchete do Hoje-
News, o prefeito Leonaldo Paranhos 
mandou cancelar as contratações. 
Motivo: a Cettrans vai ser extinta e em 

O vereador Celso Dal Molin (PR) 
denunciou ontem a permanência de 
uma subestação da Sanepar com 
água parada e largas de mosquito. A 
vistoria foi realizada semana passada, 
quando o parlamentar gravou vídeos 
revelando a condição dos depósitos.

Dal Molin acionou equipes de 
endemias, que coletaram amostras 
para verificar se as larvas são do 
mosquito Aedes aegypti. O parla-
mentar chegou a ser impedido de 
entrar na subestação. “Disseram 
que eu não poderia entrar, mas, na 
condição de vereador, fiz a vistoria e 
constatei a água parada. Não é pos-
sível aceitar que gastem tanto com 

seu lugar será criada uma autarquia 
e um dos principais objetivos é justa-
mente reduzir custos. A presidência 
havia justificado que eram agentes 
que iriam repor cargos vagos e neces-
sários. Nada feito!

Agora, a surpresa. O ex-vereador 
Reinaldo Bueno retorna à vida pública 
em uma nomeação na Cettrans. Con-
tratado para o cargo de assessor de 
projetos do gabinete da Cettrans, ele 
vai receber R$ 6.437,51 por mês. 

Detalhe: Reinaldo é pai do ex-presi-
dente da Câmara e vereador licenciado 
Gugu Bueno, que hoje ocupa cargo regio-
nal na Casa Civil. Se Gugu ainda estivesse 
na Câmara, a prática poderia ser enqua-
drada como nepotismo cruzado. Como 
está licenciado, muito provavelmente não 
há argumento legal que proíba a contra-
tação. Assim, o jeito é esperar para ver o 
resultado do seu trabalho na companhia 
prestes a deixar de existir.

os mutirões, a população faça sua 
parte e a Sanepar deixe esses espa-
ços da forma que está”, reclama.

A situação era alvo de recla-
mação de moradores havia mais 
de 20 dias, segundo o vereador, 
que entrou em contato com o 

Vereador denuncia água parada em subestação
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ª 27 de janeiro de 1959
V 09 de abril de 2019 

Aírton Alves Moraes 
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O homem do sorriso
Aír ton Alves Moraes dedicou 

seus 60 anos de vida a ajudar o 
próximo. Cativava corações com 
seu sorriso sempre estampado no 
rosto. Aírton era guarda patrimonial 
aposentado da Prefeitura de Casca-
vel. Na função há 20 anos, já havia 
trabalhado na Secretaria de Cultura 
e no Zoológico Municipal.

Profissional, marido, pai e amigo, 
Aírton será sempre lembrado pela 
alegria com que via a vida. 

Ainda abalada pela perda, Car-
mezita de Amorim Moraes, com-
panheira de 30 anos, lembra dos 
momentos felizes e das muitas 
qualidades do marido: “Ele era 
uma pessoa maravilhosa. Um 

marido muito bom, o melhor pai 
que podia escolher para as minhas 
filhas. Amávamos ir à praia nas 
férias; visitar os parentes e curtir 
um tempo juntos, longe da correria 
do dia a dia... O sorriso era sua 
marca registrada... Às vezes eu 
perguntava do que ele estava rindo, 
porque ele ria até sem motivo”. 

Aline Moraes conta que o pai 
era amoroso e tinha muito orgu-
lho dela e da sua irmã, Andressa. 
“Meu pai era fantástico! Sempre 
nos apoiou em tudo. Era muito 
conselheiro, sabe?! Ele andava 
com uma foto minha e da minha 
irmã na carteira e mostrava para 
todo o mundo”.

Dedicação  
ao próximo

No trabalho como guarda 
patrimonial, Aírton Alves 
Moraes era simpático e 

solícito com quem se apro-
ximava. No tempo livre, ele 
se dedicava ao trabalho na 

igreja. “Quando meu pai 
não estava trabalhando 

estava na igreja ajudando 
em alguma coisa. A Igreja 

Adventista, do Bairro Cata-
ratas, era sua segunda 

casa e seus amigos eram 
sua segunda família”, conta 
Aline, que acrescenta: “Ele 

deixou muitos amigos... 
Nossa, tanta gente que gos-
tava dele. Ele vai fazer uma 

falta tremenda”. 

Aírton Alves Moraes faleceu no dia 9 de abril 
devido a um câncer no pâncreas descoberto tar-
diamente e inoperável, por conta de um problema 
cardíaco. Ele deixou três irmãos, Ademir, Milton e 
Marli; a esposa Carmezita e as filhas Andressa, 
vendedora de 23 anos, e Aline, funcionária pública 
de 27. O sepultamento no Cemitério São Luiz reu-
niu a família e os amigos, que lhe prestaram uma 
última homenagem. “Um ser humano incrível que 
vai fazer muita falta nesse mundo”, lamenta Aline... AIRTON com as filhas e a esposa
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REPRODUÇÃO 

Griep acusa presidente
do Consamu por morte

“Por pura vaidade destruiu 
tudo!!! (...) Acabou com tudo 
e por cima dos corpos das 
pessoas que VOCÊ MATOU 
esta semana em Cascavel 
(...)  Estão matando pes-
soas por vaidade” diz parte 
da mensagem enviada pelo 
secretário da Saúde, Rubens 
Griep, ao presidente do Con-
samu, Jucenir Stentzler (pre-
feito de Palotina). Rubens 
diz que a mensagem era um 
desabafo referente à demora 
na transferência de pacientes 
a leitos hospitalares, o que 
causou a superlotação das 
UPAs (Unidades de Pronto-A-
tendimento), e da transferên-
cia de um paciente no fim de 
semana para um hospital de 
Toledo, o qual morreu.

A situação denuncia um 
possível boicote do presi-
dente do Consamu (Con-
sórcio Intermunicipal Samu 
Oeste) a Cascavel. A crise 
vem desde que Jucenir 
exonerou - sem consultar 
a prefeitura - o presidente 

do Consamu, José Peixoto, 
e o diretor técnico, Rodrigo 
Nicácio. A decisão expôs o 
desentendimento interno e 
que agora tem novo capítulo.

Ontem, o vereador Fer-
nando Hallberg foi à UPA 
Tancredo e denunciou que 
há 50 pacientes à espera de 
internamento hospitalar. O 
Consamu é responsável pela 
regulação de leitos. Fernando 
disse que quer detalhes dos 
atendimentos e promete levar 
o caso ao Ministério Público.

Já novo diretor-técnico do 
Consórcio, Gustavo Henrique 
do Nascimento, garante que 
não há boicote. O que está 
havendo, segundo ele, é 
uma falta de leitos justifi-
cado pela superlotação dos 
hospitais, tanto do HU (Hos-
pital Universitário) quanto do 
São Lucas, que recebem os 
pacientes regulados. Disse 
ainda que, mesmo com a 
saída de Nicácio, a par te 
técnica do consórcio vem 
funcionando normalmente.  

Equipes que atuam no recolhimento 
dos resíduos deixados pela população 
nas calçadas, fruto do Mutirão Água 

Boa - Cidade Limpa, recolheram ontem 
(15) mais 172 cargas de materiais, em 
sua maioria entulhos, e nove cargas só 
de pneus, no retorno dos grupos para 
a Região I, que foi a primeira onde o 

mutirão atuou semana passada. O tra-
balho foi concluído nos Bairros Guarujá, 

Cidade Verde, Parque Verde, Cristal e 
Tropical, totalizando 1,5 mil toneladas 

Mutirão de limpeza repete regiões
de lixo e mais 1,8 mil unidades de pneus 

recolhidos. Nesta terça-feira (16) as 
equipes darão continuidade aos traba-
lhos, com atenção especial aos Bairros 

Santa Cruz, Santos Dumont e 14 de 
Novembro, que ainda têm ruas que  

não foram atendidas.
De acordo com o gestor do Território 

Cidadão, José Carlos da Costa, o Cocão, 
as ações do Mutirão prosseguem, com 

a mesma ordem do mutirão, por região. 
Depois que for concluída a região, os 

grupos seguirão para as regiões 2 e 3.
“Para aquelas pessoas que não realiza-
ram a limpeza do seu imóvel nas ruas 
onde as equipes do mutirão já passa-

ram, a orientação é que deixem o lixo e 
os entulhos nos pontos de apoio. Onde 

o trabalho foi concluído, não devem 
mais depositar em frente às  

residências”, reafirmou.
Mais informações podem ser obtidas no 

Setor de Volumosos, do Ecolixo, pelos 
telefones 3902-1383 e 3902-1392.

Mensagem de Rubens enviada ao presidente do Consamu: “desabafo”



08 HOJE NEWS HOJE NEWS, 16 DE ABRIL DE 2019
09HOJE NEWSCASCAVEL, 16 DE ABRIL DE 2019



08 HOJE NEWS HOJE NEWS, 16 DE ABRIL DE 2019
09HOJE NEWSCASCAVEL, 16 DE ABRIL DE 2019



ÓRFÃOS DA TERRA
Laila conta sobre sua gravidez para Jamil, 

antes que ele possa revelar a verdade sobre 
sua vida. Aziz manda Youssef levar Laila e 
Jamil a seu encontro. Bóris avisa à família do 
convite de Ester. Ester manda Bruno sair de 
sua casa durante o jantar. Sara se diverte ao 
ver o estado de Abner. Bruno não aceita a 
ajuda financeira de Tereza. Santinha suborna 
Camila e conta o que descobriu sobre Laila. 
Ester obriga Abner a fazer um pedido para 
Bóris. Dalila inventa uma mentira sobre Jamil 
para Aziz. Camila manipula Benjamin para se 
vingar de Laila.

VERÃO 90
Jerônimo coloca Dandara e Ticiano no 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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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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Rita descobre que sua filha não morreu
Em “Malhação: Toda Forma de Amar”, Lígia e Joaquim passeiam com os filhos, Filipe 

e Nina, que foi adotada pelo casal. Rita se despede do pai e recebe os pêsames na igreja. 
Rita descobre que sua filha não morreu. Thiago não gosta de ver Raíssa perto de Camelo. 
Anjinha vence a partida de futebol. Marco Rodrigo conversa com Anjinha e se surpreende 
com a determinação da filha. Rita exige que Isaura conte tudo o que sabe sobre sua filha. 

Jaqueline confessa a Madureira que descobriu uma maneira de conhecer seu pai. Joaquim e 
Lígia comemoram o aniversário de Nina. Rita afirma a Tadeu que encontrará sua filha. 
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Os falsos também. Convém se mostrar atento e 
precavido. Não é hora de confidenciar e revelar 
seus segredos. Nem todos merecem confiança. 
Mas a pessoa amada ou o cônjuge está preparado 
para ouvir você e compreender.

Os opositores e inimigos declarados estão agindo e 
confrontando você de alguma maneira. Nesta fase vio-
lenta e agressiva, pela influência de Marte, todos têm 
que se resguardar e controlar os impulsos. Talvez você 
possa ofender a pessoa amada, o marido ou a esposa.

Você está sentindo firmeza e proteção da parte de 
amigos, de Carneiro principalmente ou de Libra. 
Ideias construtivas e criatividade na atividade que 
exerce. No trabalho haja sem mais demoras e com 
honestidade. Os resultados não tardarão.

Olhe lá na frente e pode ousar. Os planos e pro-
jetos em mente e deixe fluir sua fantasia. Os que 
mais sonham são os que mais realizam, pelo 
menos em parte. Pode viajar ou empreender 
mudanças na vida. Reencontro frustrado no amor.

O aspecto da saúde exige alguns cuidados, os quais 
já estão sendo tomados. Prossiga com tratamentos 
já iniciados. Fique sozinho e isole-se um pouco para 
pensar, meditar e ouvir a voz de Deus dentro de 
você. Depois disso sentirá a inspiração maior.   

Os amigos e colegas têm sugestões valiosas para 
lhe dar. Ouça-os com maior interesse. Mas por outro 
lado, procure relaxar e moderar os impulsos nervosos 
e irritados. Até a saúde pode melhorar se assim for. No 
setor amoroso, um reencontro é possível de ocorrer.

A força da Lua torna as pessoas mais irresponsá-
veis e agressivas. Assim elas não vão cumprir a 
palavra empenhada com você. Isto pode ocorrer 
em família e na intimidade. Um velho amor pode 
estar voltando de maneira complicada.

Siga somente a intuição, sem medo de errar. Assuma 
liderança e poder e exerça o seu direito com dig-
nidade, em qualquer setor de ação. A cabeça está 
muito clara e atuante. Lucidez saudável. Oposições 
de terceiros no amor. Tenha calma com a situação.

Certo saudosismo envolve seus sentimentos de família 
e também de um romance de amor. Talvez as coisas 
não se deem como você imagina, por isso mesmo não 
espere demais de ninguém. Evite agir com excesso de 
autoridade ou muita benevolência. Modere.

Procure a companhia de amigos e irmãos, colegas e 
parceiros de todo tipo. O momento é de franco diálogo, 
de troca de ideias e colaboração de todos. Grandes 
resoluções serão tomadas em favor de todos. Mesmo 
que com dificuldades, alguém o ama de verdade.

Emotividade a flor da pele. Não se deixe abater por 
sentimentos negativos ou falta de confiança em si. 
Olhe a frente e para o alto e confie em que tudo está 
sendo bem direcionado e encaminhado pela providên-
cia divina. Reencontro feliz no setor amoroso, à noite.

O sexto sentido está apurado e preciso. Siga seus pres-
sentimentos e ideias que são positivas. Aposte hoje 
em Loterias, jogos e concursos. Confie que a sorte 
está lhe ajudando. O amor de um amigo, namorado 
ou namorada, será o seu maior incentivo e apoio hoje. 
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
04 
01 
03 
06

O MOTORISTA do carro fugiu do local

Identificados ocupantes de
carro que matou motociclista

A Polícia Civil de Cascavel já 
sabe quem são as duas pes-
soas que estavam no Monza que 
bateu de frente em um grupo de 
motociclistas na PR-180, pró-
ximo à BR-277, em Cascavel, no 
último sábado (13). As investi-
gações estão em andamento e 
ainda não se sabe quem estava 
dirigindo o veículo. 

O carro teria invadido a con-
tramão da rodovia e batido de 
frente com três motos. Com a 
força da batida, Fabio Callegaro, 
31 anos, não resistiu e morreu 
no local. Outras duas pessoas 
ficaram feridas e foram levadas 

ao hospital. 
O motorista fugiu do local sem 

prestar socorro às vítimas e inicial-
mente pode responder por homi-
cídio culposo com o agravante de 
omissão de socorro. 

Ainda não há prazo para que 
os suspeitos sejam ouvidos. De 
acordo com a PC, elas só devem 
prestar depoimento após a inves-
tigação apurar mais detalhes de 
como o acidente aconteceu. 

Além de diligências, o boletim 
de trânsito da Polícia Rodoviária 
Estadual, que foi entregue ontem 
à Polícia, devem auxiliar na apura-
ção do caso.  
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Sem jogar desde o último dia 5, 
o Cascavel Futsal enfrentará uma 
maratona de jogos nesta semana, 
com três partidas em cinco dias. 
Duas delas serão pelo Campeonato 
Paranaense e uma pela Liga Nacio-
nal. A sequência, tratada como 
uma “minidisputa contra times do 
Sudoeste”, começa nesta terça-feira, 
diante do Marreco, no Ginásio da 
Neva. O jogo, válido pelo encerra-
mento da 4ª rodada da Série Ouro, 
está marcado para as 20h.

Depois, no feriado de Sexta-Feira 

Cascavel Futsal inicia
maratona de jogos

Santa, o time cascavelense rece-
berá o Pato pela Liga Futsal, e no 
Sábado de Aleluia visitará o Dois 
Vizinhos, pelo Paranaense.

Para estes jogos, a novidade na 
Serpente pode ser a presença do 
fixo-Carlão. A última contratação do 
pentacampeão estadual ainda não 
atuou com a camisa tricolor, e pode 
ser relacionado para uma dessas par-
tidas. O fixo, que em 2018 defendeu 
a Assoeva (RS), ainda estava em 
pré-temporada e já foi liberado para 
reforçar o elenco de Cassiano Klein.

O grito da torcida por goleadas 
aplicadas pelo Cascavel Futsal no 
Campeonato Paranaense e na Liga 
Nacional ficou mais forte com a 
renovação pelo terceiro ano conse-
cutivo da parceria envolvendo Apae 
de Cascavel, Sicredi Vanguarda e 
Cascavel Futsal. A cada gol mar-
cado pela equipe na competição, 
a Apae terá direito a R$ 150.

Em 2018, a parceria rendeu 
para a Apae de Cascavel R$ 22,9 
mil. Entre o Paranaense e a Liga 
Nacional, o Cascavel balançou as 
redes 153 vezes. No primeiro ano 
de parceria, foram R$ 15 mil repas-
sados, atribuídos a 100 gols assi-
nalados naquela temporada.

Para o presidente da Apae de Cas-
cavel, Evilasio Schmitz, a torcida será 
por goleadas nas competições. “Com 
os recursos repassados pelo Sicredi, 
vamos atender as necessidades diá-
rias da instituição e também para dar 
impulso ao projeto de construção do 
novo Centro de Saúde”.

O presidente do Sicredi Vanguarda, 

Ansioso para estrear com a camisa cascavelense, 
o fixo Carlão diz que está preparado para atuar 
depois de longo período sem competir: “foram 
semanas árduas de muito trabalho para tentar 
chegar ao ideal. Mas para chegar aos 100% 
há uma série de fatores, como treinos e jogos. 
Então, aos poucos chegarei lá, mas estou numa 
condição muito boa. Já são mais de seis meses 
de expectativa desde o último jogo e se eu for 
relacionado já vai ser uma alegria, e se o Cascavel 
precisar do meu trabalho, estou apto a ajudar”.

Classificação
Com vitórias sobre Campo 

Mourão, Umuarama e Palmas, o 
Cascavel Futsal tem 9 pontos na 
classificação da Série Ouro, em 

quarto lugar, enquanto o Marreco, 
com vitórias sobre São Lucas e 
Matelândia, e empate com São 
José dos Pinhais, tem 7 pontos, 
na quinta colocação. Pato e Foz 

dividem a liderança com 12 pontos 
e o Marechal é o terceiro com 10.  

CASCAVEL FUTSAL

Luiz Holfinger, conclamou a torcida a 
comparecer aos jogos e incentive o 
time a fazer muitos gols. “Será um 
recurso extremamente importante 
diante do momento vivido pela Apae 
em relação à construção de um novo 
centro de saúde”. 

ASSINATURA da parceria entre Sicredi e Apae 
foi realizada na última sexta-feira 

Gols em prol da Apae
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Cascavel, 16 DE ABRIL DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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

                      SUL-AMERICANA
17h Zulia x Nacional Potosí
21h30 Santa Fé x Dep. Municipal
21h30 La Equidad x Independiente FBC

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

                INGLÊS
15h45 Brighton x Cardiff

                  COPA DO BRASIL
20h Vila Nova x Bragantino-PA

JOGAM HOJE

Handebol 100% no Estadual
O handebol cascavelense come-

çou a edição 2019 da Chave Ouro
do Campeonato Paranaense adul-
to com 100% de aproveitamento, no
fim de semana em Maringá.

No naipe feminino, o FAG/Bear-
skin Crossfit venceu a equipe de As-
torga por 36 a 13, no sábado, e o
time de Campo Mourão por 35 a 19,
no domingo. O destaque individual foi
a jogadora Thais Adrielle Fermo.

Já o Lanalli/02 Saúde/Clinivel, no
masculino, venceu os representantes
de Foz do Iguaçu por 25 a 19, no sá-
bado, e de Corbélia por 33 a 18, no
domingo. O ponta-esquerda Carlito,
estreante na equipe cascavelense, foi
o destaque no fim de semana.

Com esses resultados, as equi-
pes de Cascavel, ambas comanda-
das por Neudi Zenatti, lideram a
classificação nos dois naipes do
Estadual, dividindo a primeira posi-
ção com Maringá no feminino, e com

Maringá e Londrina no masculino,
mas com os cascavelenses em van-
tagem nos critérios de desempate.

Os próximos compromissos para o

handebol cascavelense será em casa,
na Paraná Cup, de 2 a 5 de maio. Pelo
Paranaense, a 2ª etapa será nos dias
25 e 26 de maio, em Campo Mourão.

 DIVULGAÇÃO

Com nomes como os de Suender
e Ferrão, que brilharam na base do
futebol profissional de Cascavel,
além dos goleiros Robson Guzatti
e Junior Silva, figurinhas
carimbadas do futebol amador
regional, o Barão AP (foto)
conquistou dois títulos em quatro
dias em Cascavel. Na última
quarta-feira, o triunfo foi na 3ª
Copa dos Campeões, na Arena
Buenão, com uma vitória por 3 a 2
sobre a Vip Sports. No domingo,
o troféu conquistado no “campo
de baixo”, na 9ª edição da Copa
Fardoski. O título veio com uma
goleada por 4 a 0 sobre a Sindvel.
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Temos uma ampla rede credenciada
para melhor atender você e sua família!

Cartão
Convênio
Saúde
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