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Câmara fala em CPI; prefeito cede e libera Peixoto
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Apae,  
48 anos

A Apae comemora 
hoje 48 anos de um 

trabalho exemplar 
que muda a vida  

de milhares de 
crianças e  
adultos, e  

suas famílias
l Pág. 8

l Pág. 7

Uma criança de apenas três anos morreu na manhã de ontem na UPA Veneza. No sábado, 
apesar da febre alta, a médica disse que ela tinha apenas uma virose e a mandou para casa, 
mas na madrugada de ontem o quadro se agravou, foi levada à UPA e cerca de quatro horas 
depois a criança faleceu. A suspeita é de que ela tenha sido vítima da gripe. Se confirmado, 
será o primeiro caso na região e a terceira morte no Estado neste ano. 

Crianca de 3 anos morre 
na UPA; suspeita é de gripe

l
 Pá

g. 
3CONSAMU
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Opinião  “Não tenho dúvida de
que é censura, mas vai

além da censura. No
momento em que [a

decisão], além de
interditar a publicação,
convoca os jornalistas a
depor [significa que] já

estão respondendo
a inquérito”.

AGÊNCIA BRASIL

Vice-presidente da República,
general Hamilton Mourão,

sobre a decisão do ministro do
STF Alexandre de Moraes de
mandar retirar do ar de uma

matéria da revista Crusoé que
cita o presidente da Corte,

ministro Dias Toffoli.
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18 22 26 30 34 411º sorteio

02 06 17 25 30 442º sorteio
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Federal
Concurso: 05379

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

31.483
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88.003
41.442

Dia da Sorte
Concurso: 138
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JUNHOMÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

NOVA
04/05 - 19h47

CRESCENTE
12/04 - 16h06

MINGUANTE
26/04 - 19:19

Sol
Sol com poucas

nuvensSol
Sol com poucas

nuvens

A Catedral de Notre-Dame
Meu primeiro contato com a igreja Notre-Dame de Paris foi um

exercício de imaginação. Foi uma construção através da leitura do livro
de mesmo nome, de autoria de Victor Hugo, em uma edição em
português publicada, se não me engano, pelo clube do livro. Li no
começo dos anos 1990; em um tempo em que as enciclopédias eram
o Google, as imagens disponíveis eram raras.

As descrições feitas por Victor Hugo da cidade de Paris, da Ilê de
la Cité e da catedral de Notre-Dame formaram a imagem que fiz da
igreja e da cidade anos antes que tivesse a oportunidade de conhecê-
las, nos últimos anos do século passado. Ter seguido, pela leitura, os
passos, os sentimentos e as angústias de Quasímodo (o corcunda) foi
uma das mais belas e intensas experiências de leitura que tive.

Quando entrei pela primeira vez em Notre-Dame, meus passos
foram lentos, meus olhares curiosos e meus sentimentos de admira-
ção. Foi um sentimento intenso de estar maravilhado e espantado por
tantas coisas e sensações belas. Eu estava entrando em um templo
religioso, histórico e literário. Era como se pudesse vivenciar as tra-
mas contadas no livro e os próprios sentimentos do autor ao escrever.

Era como se eu pudesse vivenciar as experiências sagradas dos
que estiveram ali. Aos domingos, antes da missa das 18h30, o antigu-
íssimo órgão de tubos da Catedral acompanha os fiéis nos cantos que
precedem e ocorrem durante a cerimônia. E, terminada a missa que
nos remete aos rituais da idade média, o órgão continua a ser tocado
por alguns minutos acompanhando e dando memórias aos devotos e
visitantes que deixam Notre-Dame.

Retornei à igreja muitas e muitas vezes nos meses que vivi em
Paris e a visitei todas as outras tantas vezes em que estive na cidade.
É um rito obrigatório que me faz reviver e refazer a minha história e as
histórias do local.

Vendo o incêndio que continua e continua, parece que as chamas
queimam a machucam a história, os sentimentos e todos que frequen-
taram, pela vida e pela literatura, a igreja de Notre-Dame de Paris.
Maurício Fronzaglia é especialista em relações internacionais
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Vereadores no IML
Devido à demora na liberação de corpos no IML (Instituto 

Médico Legal), o presidente da Câmara, Alécio Espínola 
(PSC), entregará hoje, às 9h30, um ofício com pedidos de 
informações aos responsáveis pela estrutura em Cascavel. 
Em levantamento inicial, Espínola constatou que há cinco 
médicos no IML - mais um será chamado pelo Estado. No 

fim de semana, demorou 13 horas para a liberação do 
corpo de um jovem que teve parada cardíaca. “São médicos 
concursados, com bons salários. Não queremos que famílias 
fiquem lá sofrendo. Imaginem uma mãe, com o filho morto 
no IML, e médicos concursados pagos pelo Estado se dão ao 
luxo de aparecerem na hora que bem entendem: isso é um 

absurdo se isso estiver acontecendo”. Alécio garante que, se 
necessário, abrirá uma CPI.

A Comissão Perma-
nente de Saúde cogita for-
mar uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
para investigar a atual 
situação do Consamu 
Oeste (Consórcio Intermu-
nicipal do Samu). O agra-
vante que levou à inquie-
tação no Legislativo foi o 
print de uma mensagem 
enviada pelo secretário 
de Saúde de Cascavel, 
Rubens Griep, ao presi-
dente do Consamu, Juce-
nir Stentzler. Nela, Griep 
diz: “Por pura vaidade 
destruiu tudo!!! [...] Aca-
bou com tudo e por cima 
dos corpos das pessoas 
que VOCÊ MATOU esta 
semana em Cascavel [...]  
Estão matando pessoas 
por vaidade”.

Há mais de dois meses 
houve uma reviravolta na 
diretoria do Consamu 
devido à demissão de José 
Peixoto, ex-diretor-geral do 
Consórcio, e do ex-diretor 
técnico Rodrigo Nicácio. Os 
motivos não foram esclare-
cidos até hoje. E Cascavel, 
que paga mais da metade 
de todos os serviços, tem 
enfrentando dificuldades 
para obter leitos - ontem 
mais de 30 pacientes 
aguardavam na UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendi-
mento) - e a suspeita é de 
um boicote da atual dire-
toria, já que o Consamu é 
quem faz a regulação dos 
leitos hospitalares.

Moção negada
Derrotada ontem a proposta 
de Espínola de aprovar uma 
moção contra projeto em 
avaliação no Congresso 
Nacional que propõe 
retirar 25% dos recursos 
do Sistema S. Embora já 
tivesse posto em votação, 
o presidente abriu exceção 
para que Nadir Lovera 
opinasse. Ela apresentou 
voto contrário, comungado 
por Olavo Santos, com a 
justificativa de que menos 
de 15% dos cursos são 
ofertados gratuitamente 
e que a arrecadação do 
grupo supera R$ 43 bilhões. 
Em votação nominal, 13 
votaram contra a moção.

Nomeações
Seja qual for a estratégia 
adotada pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) 
em relação às nomeações 
e às exonerações, não tem 
agradado. Luciano Biagi foi 
retirado do cargo de diretor 

Dívida do ISS
Devido à emenda dos vereadores Misael Júnior, Roberto 
Parra e Sidnei Mazzuti, os empresários com dívidas terão 

ainda mais tempo para negociar o ISS (Imposto Sobre 
Serviços) e com descontos de até 90%. Agora terão dez dias 

e não apenas cinco para quitar. Além disso, se optarem pagar 
uma entrada de 50%, com desconto de 20% nas multas e 

juros, poderão parcelar o restante em 12 meses.

de Cultura e nomeado em seu 
lugar Alexandre Guerino, o 
“Suco”, cotado até dias atrás 
para ser o coordenador do 
oeste da Casa Civil do Estado. 
“Que o prefeito deixe dessa 
brincadeira de nomeação 
e exoneração”, disse na 
sessão Pedro Sampaio. 
Hoje, inclusive, consta mais 
uma nomeação: o guarda 
patrimonial Vilmar Vacari 
passa exercer função na 
Ouvidoria.

Costura no 
Regimento
Mudanças estão previstas no 
novo Regimento Interno e 
serão sugeridas pelo vereador 
Fernando Hallberg. Ele propõe 
que as emendas sejam 
votadas antes do projeto - 
hoje o trâmite é inverso, e, 
com isso, quando discorda 
de alguns pontos do texto do 
projeto, o parlamentar vota 
“às cegas”, correndo o risco de 
as alterações serem rejeitadas. 

Prefeito cede
O prefeito Leonaldo Paranhos assinou no fim da tarde de 
ontem (16) portaria cedendo o servidor José Peixoto da Silva 
Neto, a partir desta quarta-feira (17), ao Comsamu (Consórcio 
Intermunicipal de Saúde). A portaria será publicada no Diário 
Oficial de quinta-feira (18). A expectativa é de que sua nomea-
ção coloque fim à queda de braço.

Vereadores cogitam
CPI do Consamu

Diante do desabafo 
de Griep e da situação da 
saúde pública, os vereado-
res pretendem se envol-
ver na discussão. Tanto o 
atual presidente do Con-
samu quanto o secretário 
de Saúde serão chamados 
para prestar esclarecimen-
tos em reunião prevista 
para a semana que vem. 
“Avaliaremos, após ouvir-
mos os dois, a abertura 
de uma CPI. Existe um 
prejuízo e não podemos 
aceitar que vidas sejam 
perdidas devido a interes-
ses pessoais - de vaida-
des”, afirma o presidente 
da Comissão Permanente 
de Saúde, Josué de Souza.

Um paciente que estava 
na UPA e foi transferido a 
um hospital de Toledo e 
morreu. Ele tinha infecção 
óssea, era considerado 
vaga zero, mas aguardou 
mais de 24 horas. Nesse 
caso, um acordo com o 
Ministério Público possi-
bilita o uso de leitos em 
hospitais particulares se 
o Estado não tiver dis-
ponível. Rubens aponta 
retrocesso no fluxo de 
pacientes, situação que 
se agravou nos últimos 
dias, devido à troca de 
diretoria da administração 
do Consamu.

Josué garante que há 
apoio regimental para 
abertura da CPI. 
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Uma ação solidária entre os 
Motors Clube de Cascavel Caveira 
Motors e Cobras do Oeste, em par-
ceria com o Grupo Fazer o Bem, 
arrecada doações para adoçar a 
Páscoa dos filhos dos cooperado-
res da Cootacar (Cooperativa de 
Trabalhadores Catadores de Reci-
cláveis de Cascavel). “A parceria 
surgiu de um plano antigo dos clu-
bes de ajudar crianças e adoles-
centes”, conta Vinicius Uliano, um 
dos membros do Cobras do Oeste. 

Foram embaladas cerca de 100 
cestinhas. A entrega das cestas 

As tarifas de água e esgoto da 
Sanepar vão sofrer um reajuste de 
12,13%. O índice foi homologado 
no fim da tarde de segunda-feira 
(15) pela Agepar (Agência Regula-
dora de Serviços Públicos Delega-
dos de Infraestrutura do Paraná), 
durante uma reunião extraordinária.

A Sanepar tem 30 dias para 
aplicar o índice - a partir da publi-
cação da homologação.

O reajuste é quatro vezes 

Histórico
A tarifa de água ficou congelada entre os anos de 2005 e 2010, durante a gestão de 

Roberto Requião (MDB). Depois do período, os valores da conta de água começaram 
a subir, sempre acima da inflação. Em seis anos da gestão Beto Richa (PSDB), entre 

2011 e 2017, o reajuste foi de 123,96% - acima da inflação do período, que ficou em 
47,49%. O último reajuste da tarifa da Sanepar, de 2018, ficou em 5,12%. 

maior que a variação inflacionária 
de 2018, fechada em 3,75%, de 
acordo com o IPCA (Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo).

Conforme a Agepar, a alteração 

Água sobe quatro vezes 
o valor da inflação

é composta pelo reajuste tarifário e 
também pela aplicação de parcela 
do diferimento previsto na homo-
logação da Revisão Tarifária Perió-
dica ainda em 2017.

Foi aprovado pelo Plenário o Projeto de 
Lei 07/2019, que institui a Semana Muni-
cipal de Prevenção da Gravidez na Adoles-
cência, a qual deve ser realizada sempre 
na primeira semana do mês de fevereiro.  
Em sessão que aconteceu na tarde dessa 
terça-feira (16), a proposta dos vereado-
res Olavo Santos (PHS) e Policial Madril 
(PMB) obteve a totalidade dos votos.

Em defesa à aprovação do projeto, o 
vereador Olavo Santos destaca que é 
uma questão de política pública, uma 

vez que proporcionará conhecimentos e 
apresentará às adolescentes a impor-
tância de evitar a gravidez, sendo que 
muitas têm de abandonar os estudos 

e encontram problemas financeiros. “A 
cada ano mais de 500 mil meninas entre 

10 e 19 anos têm filhos no Brasil, em 
2004 esse número era maior, chegava 
a 660 mil, e graças a ações como essa 

que estamos apresentando os números 
estão reduzindo”, destaca Olavo.

Olavo lembra que, a partir do momento 
que o projeto for sancionado, deve o 
Poder Executivo fazer parcerias com 

ONGs e fortalecer a Secretaria de Edu-
cação e demais secretarias para que as 
ações preventivas e atividades de cons-
cientização aconteçam efetivamente. 

 Criada semana para 
prevenir a gravidez 

na adolescência
Páscoa solidária: clubes 

arrecadam doações 

será feita na manhã deste sábado 
(20) no Ecolixo (Rua Manaus, 
1.524), com um delicioso café da 
manhã às crianças. 

Você também pode ajudar. São 
aceitos pirulitos, balas, chocolate, 
pipoca e alimentos para comple-
mentar o café da manhã, como 
bolo e refrigerante. Para doar basta 
entrar em contato com o presidente 
do Cobras do Oeste MC, Edson 
(45) 99828-1335, ou com o pre-
sidente do Caveira Motors, Emer-
son (45) 99900-0264, e combinar 
a entrega.  
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Modalidade: Pregão Eletrônico nº 15/2018 - SRP – Tipo menor preço. 
Objeto – Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços 
de instalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado 
com fornecimento de peças, componentes e acessórios, destinado a atender às 
necessidades desta UG. 
Data para cadastramento das propostas–Até 30/ABRIL/2019 às 09:59 horas 
Data da abertura – 30/ABRIL/2019 às 10:00 horas (Horário de Brasília-DF). 
COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - SALC 
Rua Rio de Janeiro-229, Centro, Cascavel-PR-Tel 45-3099-3213 Ramal: 6530 EDITAIS – Através do 
site www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Prevista para começar em 
julho, a reforma da Praça Wilson 
Jof fre seguirá até novembro e 
nesses quatro meses a Feira do 
Produtor Rural de Cascavel terá 
de ser transferida. O recém-eleito 
novo presidente da Associação 
dos Feirantes, Roque Garlet 
segue na busca de uma definição 
por parte da prefeitura. 

Dois locais são cogitados: a 
estrutura da Feira do Teatro ou o pavi-
lhão desativado do Terminal Oeste. 
“A previsão é de que na comemo-
ração do aniversário de Cascavel 
possamos retornar à Wilson Joffre. 
Nossa preocupação é com a queda 
no movimento enquanto estiver-
mos em outro ponto de venda, pois 
todos dependem exclusivamente da 
feira”, afirma Garlet.

Embora tenham receio dos refle-
xos nas vendas, os feirantes espe-
ram que no retorno à Praça Wilson 
Joffre possam contar com cober-
tura para proteger os trabalhadores 
e também os consumidores. “Pelo 
que verificamos no pré-projeto, 
haverá uma cobertura. Ela é muito 
importante para dar mais conforto 

Produtores seguem à
espera de ponto de venda

Disputa 
A Feira do Produtor Rural conta 

com 87 associados - anualmente 
mais de 600 pessoas buscam 

informações sobre a adesão e como 
concorrer a um espaço, no entanto, 

as vagas são restritas e a inclusão 
de novos comerciantes segue o 

regulamento interno. 
Nas terças e nas quintas-feiras, na 

Praça Wilson Joffre, o atendimento 
é das 13h até as 21h, e, aos 

domingos, das 7h às 12h. Aos 
sábados a feira é na rua ao lado da 

prefeitura, das 7h às 12h. 

aos consumidores. Tem muitas 
crianças que vão acompanhadas 
dos pais e também idosos”, afirma 
o novo presidente. 

Outro benefício da estrutura nova 
é com a proteção aos alimentos 
comercializados - não haverá tantas 
perdas com o sol em dias de feira.

A tradição tende a ser incen-
tivada entre os moradores para 
garantir a renda das famílias. 
“Temos um potencial maior ainda 
para atender os cascavelenses, no 

entanto, precisaremos incentivar 
isso e fazer com que a feira seja 
ainda mais atrativa”. 

A chapa “Feira sempre em 
frente”, vencedora na disputa com 
mais duas concorrentes, é formada 
pelo presidente Roque Garlet e 
pelo vice Luiz Meyer, que ficarão 
dois anos no comando da feira.
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Criança que morreu em UPA
pode ter sido vítima de H1N1 

A morte de uma criança de ape-
nas 3 anos na manhã de ontem 
(16) na UPA Veneza, em Cascavel, 
já está sendo investigada pela 10ª 
Regional de Saúde a partir da Vigi-
lância Epidemiológica. Segundo o 
diretor da Regional, João Gabriel 
Avanci, a investigação leva em 
conta alguns procedimentos, entre 
eles os resultados dos exames 
laboratoriais que deverão con-
firmar, ou descartar, o óbito por 
H1N1, conforme há suspeita.

Se for confirmado, este será o 
primeiro caso de influenza nos 25 
municípios da Regional neste ano 
e que lamentavelmente evoluiu 
para a morte. Em todo o Paraná, 
os óbitos em decorrência de algum 
subtipo da gripe já somavam qua-
tro no início deste mês, com 11 
confirmações da doença.

Ainda de acordo com o diretor 
da 10ª Regional, essas investiga-
ções não são atípicas e ocorrem 
todas as vezes que há, na lingua-
gem médica, uma diagnosticação 
compulsória, ou seja, um óbito 
por alguma doença como dengue, 
zika, chikungunya ou gripe. Serão 
verificadas as questões clínicas, 

Prevenção?
A Secretaria de Saúde de 

Cascavel foi questionada se vai 
adotar protocolo de gripe a partir 
de agora, se ocorrerá a apuração 
sobre possível negligência médica 
e se será apurada a conduta da 
médica que atendeu a criança 
no último sábado, mas até o 
fechamento desta edição não 
houve retorno. Já o diretor da 10ª 
Regional da Saúde, João Gabriel 
Avanci, destacou que a Vigilância 
Epidemiológica do Estado atua 
em parceria com o Município, a 
quem “cabe o interesse de levan-
tar todos os fatos para possíveis 
mudanças na atuação”.

Segue até este fim de semana 
a primeira etapa da campanha 
de vacinação contra a gripe para 
gestantes, puérperas e crianças 
de até seis anos. A partir do dia 
22, a campanha terá o público-
-alvo estendido.

Para o chefe da 10ª Regional, 
João Gabriel Avanci, o sistema 
está bem articulado, com abas-
tecimento das vacinas e divulga-
ção, mas alerta que a população 

os exames laboratoriais que serão 
concluídos em cerca de 15 dias 
e se houve negligência no aten-
dimento à criança. “Ao que me 
parece não foi esse o caso... pare-
ce-me que a criança infelizmente 
teve um quadro que se agravou 
e lamentavelmente veio a óbito”, 
destacou o diretor da Regional.

Em entrevista ao portal CGN, o 
pai da criança disse acreditar em 
negligência tendo em vista que 
levou a filha para consulta ainda 
no sábado, mas que a médica dis-
sera que era apenas uma virose 
e receitou antitérmico e remédio 
para dor. Conforme o pai, a criança 
passou o fim de semana mal, não 
se alimentou e na madrugada de 
ontem piorou muito. Foi levada 
para a UPA por volta das 2h e fale-
ceu por volta das 6h. Segundo lhe 
falaram, apenas um pulmão estava 
funcionando em decorrência de 
uma pneumonia.

Em nota, a Secretaria de Saúde 
de Cascavel confirmou que foram 
coletados materiais para análise e 
enviados para o Lacen (Laboratório 
Central), da Secretaria de Estado 
da Saúde, que poderá confirmar 

a causa da morte. “A criança foi 
encaminhada à unidade ainda na 
madrugada com quadro crítico, 
sendo prontamente atendida pelos 
profissionais do plantão. Entre-
tanto, por volta das 6h, apesar de 
apresentar sensível melhora no 
quadro, chegou a óbito, mesmo 
diante de todo esforço da equipe. 
A Secretaria de Saúde reforça que 
é necessário aguardar o resultado 

Baixa procura pela vacina 
precisa se conscientizar e bus-
car a imunização. “Acreditamos 
em uma cober tura vacinal maior 
que a do ano passado porque 
os setores da saúde estão bem 
alinhados, desenvolvem um bom 
trabalho, mas a população pre-
cisa fazer sua par te, não deixar 
para a última hora. Geralmente, 
a menor cober tura é entre 
mulheres grávidas e crianças e 
é justamente para esse público 

que se optou por iniciar a cam-
panha para estimular a imuni-
zação”, destacou.

Ao restante da população, 
que só será imunizada mais 
tarde ou que não é coberta pela 
campanha, a recomendação é 
redobrar os cuidados. Manter 
ambientes arejados, lavar bem 
as mãos, utilizar álcool em gel 
e não compartilhar objetos com 
pessoas suspeitas da doença. 
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A Apae de Cascavel é reconhe-
cida em todo o Brasil como refe-
rência no atendimento à pessoa 
com deficiência, seja intelectual 
ou múltipla. São per to de 500 
alunos atendidos diariamente, 
nas áreas da saúde, educação e 
assistência social. Os números são 
superlativos. Em um ano, são fei-
tos em média 85 mil atendimentos 
na saúde e servidas nada menos 
que 90 mil refeições aos alunos e 
colaboradores internos da Apae de 
Cascavel.

 Parabéns Apae! 
A família apaeana está em festa 

hoje. Há exatos 48 anos, um grupo 
de mulheres decidiu arregaçar as 
mangas e criar, com apoio da socie-
dade, uma escola especializada no 
tratamento de pessoas com defi-
ciência. Desde então, foram dias 
de muita batalha, mas também 
de evolução, até atingir o conceito 
atual de modelo em atendimento.

Para comemorar essa data 

especial, a Apae de Cascavel reúne 
na manhã desta quarta-feira, a partir 
das 8h, em seu ginásio de esportes, 
autoridades políticas, empresariais 
e eclesiásticas, para o culto ecu-
mênico em prol da instituição, a ser 
celebrada pelo pastor Guinter, da 
Igreja Evangélica Luterana, e pelo 
ministro e coordenador da Pastoral 
Familiar a Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, Gilberto de Souza.

Espaço APAExonado

 REPRODUÇÃO 

Para brindar os 48 anos, logo 
depois do culto ecumênico, o 
presidente da Apae, Evilasio 
Schmitz ao lado do demais pre-
sentes, acompanhará mais um 
momento impor tante para a 
construção de uma Apae ainda 
melhor. O prefeito de Cascavel, 
Leonaldo Paranhos, assinará o 
decreto permutando áreas entre 
as parques, o que possibilitará o 
início da segunda etapa do arro-
jado projeto de modernização da 
Apae de Cascavel, agora, com os 

esforços concentrados na capta-
ção de recursos para a constru-
ção de um novo centro de saúde. 
Os vereadores, também impor-
tantes neste processo por conta 
da aprovação unânime do projeto 
em plenário da Câmara, também 
estarão presentes.

E no dia 26 de abril, o ponto 
alto da programação de aniversá-
rio, a atração será a Noite Árabe, 
com culinária e decoração típica. O 
evento terá início às 20h, no Salão 
Social do Tuiuti Esporte Clube.  

48anos 

Referência

O PRÓXIMO passo do arrojado projeto de modernização da 
Apae de Cascavel será a construção do Centro de Saúde
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Parabéns!
José Luiz de Lima, João Pedro Martignoni, Ivonete 
Nunes, Pedro Piloneto, Ivete Pugsley, Huanderson 

Santos, Braulio Junior Souza, Acacio Kuhn, Fernando 
Mejia, Thiago Yasmin, Jany Carla e Alysson Borges.

Do rol de 
aniversariantes 
de abril, Joneide 
Luiza Peletti

Hoje é dia de dar 
muitos beijinhos 
neste supergato 
Raffa Magalhães

Rosângela Servilheire é a prova de 
que, quando a beleza está dentro, é 
impossível ela não se refletir por fora

Dica deliciosa
A Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos 
se preparou para comemorar o Dia Nacional do Livro 
Infantil e a equipe recebe a criançada nesta quarta-
-feira, às 15h. Este ano a história que será contada é 
inspirada no livro “Procurando Firme” e apresentará 

uma princesa diferente, que não aceita as convenções 
do seu reino e empunha muito bem uma espada.

Livro Infantil
O aniversário do escritor infantil Monteiro Lobato é 

comemorado no dia 18 de abril, data dedicada à come-
moração do Dia Nacional do Livro Infantil. Lobato se 
dedicou à literatura infantil no Brasil e é reconhecido 
pelo conjunto educativo de sua obra, dentre elas as 
tradicionais histórias do “Sítio do Pica-Pau Amarelo”. 

Noite Árabe
A Apae comemora 48 anos e, para 
celebrar, te convida para o jantar 
baile Noite Árabe. Será dia 26 de 

abril, às 20h, no Tuiuti. Prestigie e 
ajude quem faz a diferença.

No batuque
O Botequim da 

Esquina Cascavel 
traz o grupo 

Samaneiro para 
animar sua noite 
de quinta-feira. É 
samba e pagode 
+ Happy Hour 

Botequim.

Eu defino 
algumas 

pessoas como: 
Apanhou    

pouco quando 
era criança. 

60 reais um ovo     de Páscoa?  
O que vem dentro, gasolina? 



 MALHAÇÃO: TODA FORMA DE AMAR
Rita se despede de Tadeu e parte para 

a casa de Carla. Lara elogia o trabalho de 
Filipe e o convida para trabalhar com ela. 
Rita conta sua história para Carla e Raíssa. 
Vânia marca um encontro de Jaqueline com 
o pai. Raíssa leva Cléber para trabalhar na 
lanchonete de sua mãe. O diretor do hospi-
tal indica o abrigo para o qual a filha de Rita 
foi levada. Beto implica com Martinha por 
reclamar do estágio de Filipe. Guga marca 
um encontro às escondidas. Rita chega 
ao abrigo, mas acaba expulsa. Lara tenta 
manipular Filipe contra a adoção de Nina. 
Rita descobre o endereço dos pais adotivos 
de sua filha.

VERÃO 90
Mercedes consegue que Álamo suspenda 

o acordo com Janaína. Janaína confirma com 
Jerônimo que foi Mercedes quem tentou impe-
dir que ela abrisse o restaurante na época da 
inauguração. João coloca vários outdoors 
na cidade com fotos de Manu. Ticiano diz a 
Dandara que o falso namoro deles ajuda no 
sucesso da dupla. Quinzinho avalia os pilo-
tos do concurso com os diretores da PopTV, 
e a proposta de Jerônimo não causa muito 
impacto. Jerônimo fica surpreso quando Her-
culano chega com Manu à sala de reunião, da 
emissora. Ele pede a Quinzinho para apresen-
tar seu piloto.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Luz tenta explicar para Sóstenes por 

que saiu de casa às pressas. Adamastor 
conta a Aranha que Mirtes está no cabaré. 
Marilda não encontra Eurico em casa de 
madrugada. Milu é perseguida e desaparece 
na escuridão. Aranha impede um enfrenta-
mento entre Mirtes e Ondina. Eurico volta 
para casa e Marilda finge estar dormindo. 
Valentina entra escondida no quarto e Murilo 
não percebe. Laura vê Sampaio chegar de 
madrugada e o leva para seu quarto. Padre 
Ramiro e Maltoni ouvem os gritos de Elisa e 
descobrem que Milu desapareceu.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Gleyce, Ruth e Glória revelam para 

Bento que Marlos faleceu. Ruth fica aba-
lada com o ocorrido. Iuri segue Sophie e 
a vê entrando em uma mansão. Sophie é 
pressionada por Iuri para contar onde foi. 
Luísa se encontra com Afonso. O compu-
tador de Roger é atingido por um vírus. 
Roger não consegue atender Otto para 
uma reunião com Fernanda. Débora cobra 
respeito de Marcelo. Poliana, Kessya, Luigi 
e João pergunta sem podem acompanhar 
Bento ao velório de Marlos. O Comitê Laço 
Pink lança o canal e comemoram. Afonso 
diz a Luísa que paga o dobro do que ela 
recebia na escola para ela trabalhar no 
açougue com ele. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
A garota volta para o túnel para se escon-

der. A banda de Manuela vai até a cidade aonde 
acontece o concurso de música. Flora entra 
escondida no apartamento de seus sobrinhos, 
mas as crianças passaram a noite no aparta-
mento de André. Meire espia o apartamento dos 
Vaz através de um telescópio.

JESUS 
Caifás busca Livona e não a encontra. Ele 

se depara com o baú vazio e se enche de ódio. 
Pilatos manda matar judeus e samaritanos, 
incluindo mulheres e crianças. Deborah se 
queixa de tantos cuidados. Longinus se des-
pede de Kesiah. Anás acha estranha à raiva 
de Caifás. Deborah visita Helena.  
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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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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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* 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.
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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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Laila confronta Jamil sobre Aziz 
Em “Órfãos da terra”, Camila convence Benjamin a mostrar fotos de Jamil com Aziz para 

Laila. Soraia implora que Dalila conte a verdade sobre Jamil para Aziz, e se assusta com a 
frieza da filha. Elias encontra Helena. Aziz recebe o telefonema de Jamil e finge que está 

tudo bem entre eles. Youssef chega ao Brasil. Abner reclama dos serviços pedidos por Sara 
na floricultura. Laila não acredita quando Benjamin mostra a foto de Jamil com Aziz. Elias 
entrega a Helena o presente de Rodrigo. Missade conta a Elias sobre a proposta de casa-

mento que a filha recebeu. Laila confronta Jamil sobre Aziz.
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Um recado dos astros: não tenha medo de desistir. 
Isso é bem difícil para você que tem uma perso-
nalidade tão forte e marcante. Mas a verdade é 
que é preciso saber a hora de entregar os pontos. 
Às vezes, é necessário dar um tipo de corte no 
andamento de alguns assuntos. 

Todos os assuntos que envolvam associações 
comerciais, contratos e até casamentos estão 
recebendo influências positivas dos astros. Uma 
dica: veja e reveja seus objetivos sempre, para 
que possa alterá-los periodicamente.  

Vai receber boas energias da Lua se quiser botar 
em dia suas tarefas e obrigações rotineiras. No 
trabalho, qualidades em evidência: você vai 
desempenhar tudo com facilidade a fim de se 
sentir útil e obter recompensas. 

As energias da Lua, que está em Escorpião, 
trazem uma sexta divertida, criativa e em alto-as-
tral. Porém, precisa tomar cuidado com apostas 
arriscadas, pois pode perder dinheiro. Festas e 
baladas deverão trazer uma nova paquera. 

Quase toda sua atenção hoje deve estar voltada para 
assuntos familiares ou relacionados à casa. Porém, 
no trabalho, pode surgir problema de difícil solução: 
com criatividade, você vai tirar de letra. É tempo de 
prestar atenção à sua saúde: se surgir algum sintoma 
estranho, procure orientação médica. 

A Lua estimula seu raciocínio rápido, mas, por 
outro lado, sua distração aumenta. A comunica-
ção fica fácil, deixando o trabalho mais tranquilo. 
Pode esperar uma sexta-feira agitada, cheia de 
inquietações. Não se deixe abalar por causa de 
fofocas, principalmente em redes sociais. 

Boas influências astrais para lidar com recursos 
materiais e cuidar bem da sua grana. Você não 
terá preguiça de trabalhar e, por isso, pode colher 
os frutos em breve. Seus talentos naturais, como o 
charme e a alta capacidade de comunicação, vão 
ajudar a ter uma ótima sexta-feira. 

Não se deixe impressionar por qualquer coisinha, 
pois há risco de dramatizar os fatos. Siga com sua 
coragem e ambição para que as coisas melhorem, 
principalmente no trabalho. A Lua pode te deixar 
um tanto instável, sentindo com mais força as 
influências do ambiente em que vive. 

Pode sentir falta de um pouco de privacidade. 
Seu comportamento tende a se retrair e ficar mais 
tímido. Por outro lado, terá satisfação ao se ligar 
mais profundamente com as pessoas. Viagem 
para um lugar com rio, mar ou lago faria bem 
para sua alma e seu astral.  

Ótimas energias astrais para reuniões de todo 
tipo, principalmente no trabalho. Amigos podem 
dar uma força para seus projetos. Se tem algum 
plano secreto, ainda não é hora de mostrá-lo para 
todo mundo. Mais do que nunca, você acreditará 
que pode fazer seu próprio destino.  

Hoje, você pode sentir vontade de fazer as coisas 
por trás das cenas. Há risco de alguns sentimen-
tos negativos rondarem sua mente: não se deixe 
abater, mesmo porque, a Lua vai jogar no seu 
time, levantar sua bola e aumentar sua populari-
dade nesta sexta-feira. 

Você está mais sociável hoje, graças à influência da 
Lua, e terá opiniões firmes sobre os mais variados 
assuntos. É um bom dia para consolidar valores e prin-
cípios em sua vida. Confie em sua intuição poderosa 
para tomar algumas decisões. Na vida a dois, fuja da 
rotina e leve seu amor para um passeio. 
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Profissão
de Paulo
Henrique
Amorim

(?) Ciata, 
patrona do
Carnaval
do Rio

Formação 
de largada
da corrida

de F1

Ernesto
Nazaré:
compôs
"Odeon"

Edição
(abrev.)

9(?), site 
humorís-
tico (web)

Multidão
(pop.)

Corte
estiloso

em calças
jeans

Microfone
(abrev.)

Ricardo
Linhares,
autor de
novelas

Pedro (?):
declarou 

o Dia 
do Fico

Espaços 
reserva-
dos em
igrejas

A Pequena
Sereia
(Cin.)

Massa (?),
especiali-
dade de
cantinas
italianas

Margem
alta de rio

Gradação
de cor

Vasta regi-
ão gelada
do norte
da Ásia

Postura
do político
populista
que dis-

cursa para
agradar 
o povo

Usuário,
em inglês

"(?) em Acari", suces-
so de Zeca Pagodinho

Lavradio
A prisão da
detenção
noturna

(?) disso:
ademais

Vento
brando

Varonil

Anita (?),
heroína

Sufixo de
"poetisa"
Retardo;
postergo

Árvore mi-
niaturizada
Comer a-

pós a janta

Botânica
(abrev.)

Gloria Gaynor, canto-
ra de "I Will Survive"
Olho-de-

(?),
semente
usada
como

amuleto

Conflito como a
Guerra Fria

Adriane
Galisteu,
modelo

brasileira

Frente parlamentar que é contra a
descriminalização do aborto

Espalham-se rapida-
mente pela internet
Título do chefe de
Estado da Bélgica

"A pres-
sa (?)

inimiga
da per-
feição"
(dito)

Ditongo
de "feixe"
"Urbano",
em IPTU

3/gag — ror. 4/grid — riba — user. 6/bonsai. 7/lavoura. 9/demagogia. 10/sacristias.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
04 
01 
03 
06

Cettrans 
Sobre o pedido da diretora do Colégio Padre Carmelo, a Cettrans afirma que 

na Avenida Assunção existe semáforo nos dois cruzamentos do colégio, o que 
facilita a travessia dos pedestres, inclusive o da Rua Cuiabá tem tempo exclusivo 

para pedestres. Só que o acidente aconteceu do outro lado da quadra.
Sobre a reclamação dos moradores do Jardim Brasília 2, uma equipe de 

sinalização irá até o local verificar a sinalização e serão incluídos no cronograma 
de serviços a revitalização e as adequações necessárias.

Já sobre a questão do Bairro Guarujá, a Cettrans afirma que todos os anos a 
sinalização no entorno dos cemitérios de Cascavel é revitalizada para o Dia de 

Finados, em novembro. Ou seja, só daqui a sete meses.

Sezaro Antônio Breda, 50 anos, 
morreu no fim da tarde de ontem ao 
cair em um taque de tratamento de 
esgoto na Estação Oeste da Sanepar, 
que fica na Rua Tranquilo Noro, no 
Bairro Parque Verde, em Cascavel. 

De acordo com uma colega de 
trabalho, ele trocava uma man-
gueira de lugar quando teria se 
desequilibrado e caído no tanque. 

Quando socorristas do Siate 
chegaram ao local ele já havia 
morrido. Reforços foram solicita-
dos para regatar o corpo, já que o 
tanque tem cerca de três metros 
de profundidade. 

Em nota, a Sanepar lamentou 
a morte e afirma que está pres-
tando toda assistência necessá-
ria à família do empregado e que 
as circunstâncias da morte ainda 
estão sendo apuradas.

Homem morre ao cair 
em tanque de tratamento

FUNCIONÁRIO teria caído enquanto trocava 
equipamento de lugar

 AÍLTON SANTOS 

A companhia informou que Sezaro 
era solteiro e morava com a mãe. O 
irmão dele Cleoni Breda Zaniolo tam-
bém trabalha na Sanepar.

Breda era empregado concur-
sado da Sanepar desde 2006. 

Criança é atropelada; diretora pede sinalização em colégio
A diretora do Colégio Padre 

Carmelo Perrone, no Bairro Alto 
Alegre, em Cascavel, pediu provi-
dências à Cettrans sobre a sina-
lização de trânsito em frente à 
instituição: “Eu já pedi para pinta-
rem faixa de pedestre, colocarem 
lombada, fazer alguma coisa que 
dê segurança aos alunos. Aqui o 
movimento de carros é constante e 
nos horários de entrada e saída de 
alunos é muito perigoso”, reclama 
Sandra Macanhão Biavatti. 

O desabafo veio após o atro-
pelamento de uma criança de dez 
anos no início da tarde de ontem. 
A menina teve ferimentos modera-
dos e foi levada à UPA (Unidade de 
Pronto-Atendimento). 

A repor tagem do HojeNews 
recebeu também reclamação de 

DIRETORA diz que já pediu sinalização no local 

moradores do Jardim Brasília II 
sobre a falta de sinalização na 
Escola Dulce P. Pierozan Tavares, 
que agrava o risco de atropela-
mento e acidentes de trânsito.

Já no Bairro Guarujá a recla-
mação dos moradores é a falta 
de faixa de pedestre em frente ao 
Cemitério Jardim da Saudade. 
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Começa à 0h desta quinta-feira 
e segue até domingo (21) em todo 
o País a Operação Semana Santa 
da Polícia Rodoviária Federal. A 
operação tem como foco principal 
ações de controle de velocidade 
com radares portáteis, fiscalização 
de ultrapassagens em trechos de 
pista simples e a realização de exa-
mes de bafômetro. O uso dos equi-
pamentos de segurança para as 
crianças também será fiscalizado. 
Abordagens de motocicletas e de 
ônibus de viagem estão programa-
das. “A orientação é a mesma de 
sempre: cautela e respeito às leis 

Jorge Luiz Santos da Silva 
foi condenado a dez anos de 
prisão em regime fechado pela 
mor te Alexandre dos Santos. O 
crime aconteceu no dia 12 de 
setembro de 2015 na casa da 
ex-esposa do réu. Alexandre foi 
mor to com 17 golpes de faca. 
O motivo do crime teria sido 
porque Jorge viu a ex-esposa 

Furto em obra
A Polícia Civil de Cascavel investiga 
o furto de latas de tinta e equipa-
mentos hidráulicos de uma obra no 
Quartel do Corpo de Bombeiros da 
Rua Jorge Lacerda, Bairro Claudete, 
em Cascavel. Dois homens foram 
presos em flagrante; um deles tra-
balhava no local. Quatro caixas de 
equipamentos hidráulicos e quatro 
latas de tinta foram encontrados na 
casa da mãe de um dos acusados. 
As diligências são para apurar se há 
mais pessoas envolvidas no caso. 

Atiraram contra carro
Três homens foram encaminhados 
à 15ª SDP de Cascavel na tarde de 
ontem, suspeitos de terem atirado 
contra um carro na Rua Rio da Paz, 
Bairro Universitário, em Cascavel. 
De acordo com informações da PM, 
um carro teria passado por uma 
poça de água e molhado homens 
que trabalhavam perto. Um deles 
teria ido atrás do veículo e atirado. 
Os três foram levados à delegacia 
para que fossem reconhecidos pelo 
motorista do veículo. A arma não 
foi localizada. 

Motorista se apresenta
O motorista do carro que bateu 
de frente no grupo de motociclis-
tas e acabou com a morte de um 
deles na PR-180, no último sábado 
(13), apresentou-se à polícia. Ele 
se apresentou com um advogado. 
Diante das poucas informações que 
a Polícia Civil tinha, foram feitos 
mais levantamentos e o condutor 
foi intimado novamente para sanar 
todas as dúvidas da investiga-
ção. Fabio Callegaro, de 31 anos, 
morreu no local e duas pessoas 
ficaram feridas com gravidade. O 
condutor fugiu sem prestar socorro. 

Homem é condenado 
por matar por ciúmes 

dormindo com Alexandre. 
Ele foi condenado por homicídio 

qualificado privilegiado, quando o 
crime é praticado sob o domínio 
de violenta emoção, com a qualifi-
cadora de não oferecer chance de 
defesa à vítima. 

O réu respondia ao processo 
em liberdade e teve a prisão decre-
tada. Ninguém recorreu. 

de trânsito. Cuidado com a segu-
rança das crianças. Nosso foco 
será o respeito à velocidade da via 
e também o uso de álcool pelos 
motoristas”, afirma o inspetor da 
PRF Posto de Cascavel, Ricardo 
Barreto Salgueiro.  

Começa Operação Semana Santa

Mortes 
Nos últimos quatro anos, a PRF 
registrou um total de 43 mortes 
durante os feriados prolonga-
dos de Páscoa. Em 2018, seis 
pessoas morreram no Paraná 
ao longo dos quatro dias de 
operação e 104 ficaram feridas 
em 102 acidentes.   

 Atenção ao movimento
De acordo com a PRF, os picos de movimento devem ocorrer no fim da 

tarde e no início da noite. Em média, o fluxo de veículos deve estar entre 
20% e 30% superior ao de dias normais.



14 ESPORTE HOJE NEWS, 17 DE ABRIL DE 2019

Formato de disputa
A Série B do Paranaense de Vôlei masculino adulto será realizada em duas 

etapas classificatórias, definindo as quatro melhores campanhas para a etapa 
final. A competição será disputada em turno único, com todas as equipes 

jogando entre si. A segunda etapa será realizada de 13 a 15 de setembro, em 
Francisco Beltrão. Já a fase final será de 4 a 6 de outubro em São João do Ivaí.

Inaugurado no último dia 11 de 
dezembro, o Centro de Iniciação ao 
Esporte Alice Matelli será palco de 
sua primeira grande competição 
neste fim de semana, com a etapa 
de abertura da Série B do Campeo-
nato Paranaense masculino de 
vôlei adulto, que irá de sexta-feira 
a domingo e contará com a partici-
pação de 11 equipes na disputa, 
que também será desenvolvida no 
ginásio de esportes do Colégio ESI 
Nossa Senhora Auxiliadora.

A competição marca o retorno 
do voleibol adulto cascavelense 
ao circuito estadual depois de 
mais de dez anos de ausência. A 
última participação foi na tempo-
rada 2018. Desta vez, o AABB/
Cascavel comandado por Dorival 

“Juca” Sesso reúne atletas vete-
ranos da cidade, que já passa-
ram pelo projeto social do Colé-
gio Estadual São Cristóvão e que 
defenderam a cidade em outras 
competições, na juventude.

“Iniciamos os treinos no início do 
ano em preparação aos Jogos Aber-
tos do Paraná, e vamos disputar o 
estadual como sendo uma competi-
ção preparatória”, explica Juca.

Os pilotos Everton Bueno (campeão na 
MX1) e Marcelo Rodrigues (vice-campeão 
na MX3) representaram bem o motocross 
cascavelense na 2ª etapa da Copa Iguaçu, 
realizada no fim de semana com a presença 
de mais de 100 competidores em Três Bar-
ras do Paraná. Além deles, Eduardo Bueno 
(3º na MX Mini-Motos), Edilson Berta 
(2º na MX4), Leandro Machado (2º na 
MXN), Vinicius Soarez (3º na MXN), 
Lucas Rocha (3º na MX2) ficaram entre 
os três primeiros em suas categorias. Agora, 
os pilotos se preparam para a 1ª etapa do 
Campeonato Paranaense, que será nos dias 
26 e 27 em Santo Antônio da Platina 

Antes de recolocar o voleibol 
masculino adulto de Cascavel 
de volta ao cenário estadual, o 
professor Dorival Sesso, o Juca, 
esteve à frente, no último fim 
de semana, da equipe sub-15 
de Cascavel que, a convite 
da Federação, disputou pela 
primeira vez uma etapa na Série 
A do Paranaense masculino. E o 
resultado agradou: “foram duas 
vitórias [Tamboara e Nova Espe-
rança] em cinco jogos e termina-
mos em quarto lugar, atrás apenas 
das equipes de Curitiba [AVP, 
Santa Mônica e Círculo Militar], 
que disputam o Estadual há dez 
anos”, disse Sesso.      

Estadual de Vôlei no
CIE Alice Martelli

As equipes
Além do AABB/Cascavel, disputam 
a competição: Maringá/Amavolei, 
Arapongas, São João do Ivaí, São 
Miguel do Iguaçu, ABV Beltrão, 
Araucária, Telêmaco Borba, Pato 
Branco, Colégio Estadual Vicente 
Rijo/Londrina e Colégio Estadual 
Marcelino Champagnat/Londrina. 

RICARDO MORANTE/FPV

 DIVULGAÇÃO



ESPORTE 15CASCAVEL, 17 DE ABRIL DE 2019

Cascavel, 17 DE ABRIL DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
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6- José Domingos Pereira dos Santos e Maria Barbosa Calisto
7- Adriano Aparecido Faria e Edina Pereira dos Passos
8- Jose Augusto Francisco e Ediane de Jesus Leite Costa
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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.

Escolares
O anfiteatro da Prefeitura de
Cascavel será palco nesta quarta-
feira da Sessão Preliminar da fase
municipal dos Jogos Escolares do
Paraná. A relação dos dirigentes
deverá ser entregue das 8h às
8h30, quando terá início a Sessão
Solene. A Sessão Técnica será
logo em seguida, das 9h30 às
11h30. As instituições de ensino
de Cascavel que participarão da
competição terão
obrigatoriamente de contar com
um representante na reunião de
hoje - devidamente credenciado
pela direção e inscrito na Relação
de Dirigentes. Caso contrário,
será caracterizada a desistência
da participação.

Basquete
Depois do time sub-11 da
Abasmavel/Cascavel/Cristo Rei
iniciar o Estadual de Basquete
masculino, desta vez é a vez dos
atletas da categoria sub-17 da
Associação irem para a quadra
pelo Paranaense. O time
cascavelense receberá amanhã o
Pato Basquete, de Pato Branco,
em partida marcada para as
16h30 no Ginásio Eduardo
Luvison, no Ciro Nardi.

Judô
Com quatro atletas e o técnico
Wasington Toshihiro Donomai, o
judô cascavelense teve resultados
expressivos na seleção
paranaense que contou 187
competidores dentre os 763
inscritos no Campeonato Brasileiro
da Região V, realizado no fim de
semana em Brusque (SC). Destaque
maior para Luiz Otávio da Rosa dos
Santos, vice-campeão na categoria
sub-13 médio até 47kg. Já Emilly
Kauani da Rosa dos Santos (sub-15,
meio-pesado até 64 kg) subiu ao
pódio no terceiro lugar, enquanto
Gabriela Paixão Militão da Silva
(sub-15, meio-pesado até 64 kg) foi
quinta colocada e Leonardo Costa
Brancalhão (sub-15, leve até 48 kg)
o sétimo em suas categorias.

FOTOS: AÍLTON SANTOS

O Cascavel Futsal conseguiu mais uma vitória na Série
Ouro do Paranaense de Futsal, a quarta em quatro
jogos. Ontem, pela quarta rodada, a Serpente Tricolor
recebeu o Marreco para um duelo entre duas equipes
invictas no Estadual e venceu por 4 a 0, com gols de
Madson (foto), Roni, Edimar e Humberto, no
Ginásio da Neva. Na sexta-feira, o time cascavelense
voltará a atuar diante de seu torcedor, mas pela Liga
Futsal, contra o atual campeão Pato Branco.



16 ESPORTE HOJE NEWS, 17 DE ABRIL DE 2019

JOGAM HOJE
COPA DO BRASIL

19h15 Santos x Vasco
21h30 Chapecoense x Corinthians
21h30 Fluminense x Santa Cruz

   GAÚCHO
21h30 Grêmio x Internacional

    LIGA DOS CAMPEÕES
16h Porto x Liverpool
16h Man. City x Tottenham

     SUL-AMERICANA
21h30 Ind. Del Valle x U. de Santa Fé
21h30 O. Petrolero x Rionegro Águilas

    FRANCÊS
14h Nantes x PSG

     ITALIANO
14h Lazio x Udinese

A rodada de volta das quartas de final da Liga dos Campeões começou eletrizante, ontem, com 
destaque para a vitória do Ajax por 2 a 1 sobre a Juventus em Turim, depois de empate por 1 a 1 
na ida. Cristiano Ronaldo marcou de cabeça para a Juve, mas Donny van de Beek (foto) empatou e 
Matthijs de Ligt virou o placar. Já o Barcelona voltou a vencer o Manchester United, desta vez por 3 
a 0 com dois de Messi e um de Coutinho, fechando em 4 a 0 o placar agregado. Hoje, o Liverpool 
visita o Porto com vantagem 2 a 0 no placar e o Tottenham visita o Manchester City depois de ter 
vencido por 1 a 0 na ida. 

Grêmio e Internacional decidem 
mais uma vez o título do Campeo-
nato Gaúcho. Os rivais se enfren-
tam nesta quarta-feira, às 21h30, 
na Arena. No primeiro duelo, rea-
lizado no domingo, o jogo acabou 
sem gols, mas com os ânimos 
exaltados no Beira-Rio.

Pelo resultado na casa colorada, 
a situação da decisão do Gauchão 
é simples. Quem vencer, conquista 
o título. Se a partida acabar empa-
tada novamente, a definição será 
nos pênaltis mesmo que a igual-
dade seja por gols, pois não há gol 
qualificado fora de casa.

A decisão do Estadual do Rio 
Grande do Sul será hoje feira e não 
no domingo, como a maioria dos 
estaduais, em razão de compromis-
sos das duas equipes na Libertado-
res na semana que vem. O Grêmio 
vai enfrentar o Libertad, na terça-
-feira, e no dia seguinte o Interna-
cional enfrentará o Alianza Lima.

Nesta noite, o Imortal deverá 
repetir o time do jogo de ida, 
enquanto o Colorado ensaia mudan-
ças. É que técnico Odair Hellmann 
tem um problema no meio-campo 

Grenal que vale título
para escalar o Inter. Sem Rodrigo 
Dourado, que segue lesionado, 
Rithely é a principal dúvida. Ele 
deixou o jogo de ida ainda no pri-
meiro tempo. Pela direita, William 
Pottker e Guilherme Parede podem 
aparecer na vaga de D’Alessandro.

Já Renato Gaúcho ainda não 
contará com Luan. O meia voltou 
a trabalhar com bola na segunda-
-feira, mas ainda não deve ser rein-
tegrado ao grupo. Desta forma, a 
tendência é a repetição do time que 
segurou o resultado no Beira-Rio.

Santos x Vasco
Com 14 gols marcados e apenas 
dois sofridos em quatro jogos 
(média de 3,5 por partida), o 
Santos é, até aqui, o melhor 
time da Copa do Brasil. E para 
seguir embalado rumo ao título, 
o Peixe enfrenta o Vasco nesta 
quarta-feira, às 19h15, na Vila 
Belmiro, pela abertura da 4ª fase 
da competição nacional. Do outro 
lado, o time de São Januário vive 
um momento de tensão. Derro-
tado por 2 a 0 pelo Flamengo no 
jogo de ida da final do Carioca, o 
time cruzmaltino tenta se man-
ter vivo na Copa do Brasil para 
encarar outra decisão com Fla, no 
domingo, e com o Santos, nova-
mente, na próxima quarta.

Corinthians x Chape
De olho no jogo de volta da decisão 
do Campeonato Paulista, contra o 

São Paulo, domingo, em Itaquera, o 
Corinthians desafia a Chapecoense 
com um time cheio de mudanças 
nesta quarta-feira, às 21h30, na 
Arena Condá, em Chapecó (SC). 
Em relação aos relacionados do 

último jogo, no empate sem gols no 
Morumbi, apenas Cássio e Júnior 

Urso não foram convocados para o 
jogo em Santa Catarina. O goleiro 

está suspenso por ter recebido 
cartão vermelho diante do Ceará, 
enquanto o volante sentiu dores 

musculares no Majestoso do último 
domingo e também não viajou com 

a delegação alvinegra

 UEFA


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

