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Na tentativa de “fortalecer a atenção básica”, a Prefeitura de Cascavel pretende pagar 
casa, comida e até internet aos profissionais inseridos no Programa Mais Médicos, subsi-
diado pelo governo federal. Das 13 vagas, 12 estão preenchidas, e a proposta que chega 

à Câmara prevê gastos de meio milhão de reais por ano nessa ajuda de custo. Os médicos 
do programa têm salário de R$ 11.865,60 por mês.

Cascavel pagará casa
e internet a médicos

l Pág.4

Vereadores querem
ar-condicionado no
transporte coletivo
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03
Campanha contra
a gripe vacina apenas  
26,5% do público-alvo

PÁGINA

06
Procon alerta para
diferença de preços
de ovos de chocolate

PÁGINA

08

Páscoa divertida
A criançada do Cmei Leonardo Chevinski foi alvo de um trote 

solidário dos alunos do IFPR e, além dos tradicionais doces para 
Páscoa, receberam a “visita” de oito coelhinhos. 

Cascavel é sede do Brasileiro de Futsal de Surdos
l Pág. 14
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

‘‘A indústria brasileira tem hoje a menor fatia do PIB em cerca 
de 70 anos. Ao mesmo tempo, um estudo feito pela Fiesp 
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) revela 
que a indústria nacional pagou em 2018 R$ 37 bilhões em 
tributos. Isso quer dizer que 1,2% do seu faturamento é ape-
nas para pagar os impostos!

Nada novo. Uma agroindústria que processa batatas, por 
exemplo, e quer disputar os mercados internacionais terá que 
contar com uma competência e competitividade acima de cam-
peões olímpicos mundiais para obter chance de êxito. Dessa 
forma, o PIB brasileiro jamais conseguirá crescer 4% ao ano no 
patamar aonde chegamos.

Se o agronegócio brasileiro, nas minhas contas, signi-
fica um terço do PIB total do País e 60% desse total está 
no pós-porteira das fazendas (falamos da indústria, comér-
cio e serviços), para crescermos o PIB do Brasil em 20% 
nos próximos seis anos precisaremos dobrar o tamanho do 
nosso agronegócio. E como 60% dele estão na transforma-
ção industrial e comércio, não será possível fazer isso sem 
uma revolução estratégica agroindustrial.

Agronegócio é indústria no antes e no pós-porteira. Ministro 
Paulo Guedes e ministra Tereza Cristina: precisamos de uma 
política pública agroindustrial; sem a agroindústria nacional 
jamais dobraremos o agro do País, e, se não fizermos isso, 
não haverá crescimento da nação a níveis necessários de 4% 
ao ano, minimamente.

Podemos dobrar o agro com a agroindústria e o comércio, 
e ainda mais, com estabilidade para o produtor rural. 

Agroindústria também 
é agronegócio no Brasil

‘‘

DIVULGAÇÃO

Malala 
Yousafzai, 

paquistanesa 
que ganhou 

Prêmio 
Nobel da Paz 
por sua luta 
pelo direito 
à educação 

no seu país. 
artigo

 “Percebemos a importân-
cia da nossa voz quando 

somos silenciados.”  
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Residência Médica nas UBSs
Por meio de convênios com instituições de ensino superior, 

a Secretaria de Saúde pretende fornecer vagas para 
Residência Médica nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). 
Bolsas serão pagas no valor de R$ 3.330,43 até R$ 3.520 - 

por 60 horas semanais aos residentes e plantão de 24 horas 
no máximo - no período de 24 meses, sem direito a 13º e 

férias. Estão inclusos no programa acadêmicos de Farmácia, 
Fisioterapia, Biomedicina, Biológicas, Educação Física, 
Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Fonoaudiologia, 

Veterinária, Medicina e Nutrição. Os servidores públicos 
orientadores terão direito a R$ 1,5 mil por residente. O 

impacto previsto no orçamento é de R$ 1,8 milhão já neste 
ano. A implantação depende de aprovação da Câmara.

Municipalização
Atrasos em investimentos em redes de esgoto, possível 

contaminação da água e aumento da tarifa mínima. 
Cascavel está fazendo agora o que já chegou a ser 

sugerido em 2004 antes da renovação dos contratos 
com a Sanepar: vereadores sugerem a municipalização 
do serviço na cidade. A bandeira agora é levantada por 
Alécio Espínola. Já o vereador Romulo Quintino sugere 

outra opção: contratar outra empresa.

CPI do IML?
O presidente da Câmara, 
Alécio Espínola, esteve 
ontem no Instituto Médico 
Legal para verificar as 
condições da estrutura. 
Entregou um ofício 
para o chefe do IML de 
Cascavel, Joari Carvalho, 
pedindo informações 
sobre o funcionamento do 
órgão. O problema seria a 
demora nas perícias e na 
liberação dos corpos para 
as famílias. Se precisar, 
uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
será sugerida.

Canudos proibidos
Após diversas cidades 
brasileiras terem proibido 
o uso de canudos de 
plástico no comércio, 
Cascavel resolveu entrar 
na onda. A proposta 
de lei que entrará em 

votação na Câmara prevê 
advertência, prazo de 15 
dias para regularização e 
multa de 28 UFMs no caso 
de a irregularidade ser 
novamente constatada. Caso 
seja aprovada e sancionada, 
os comerciantes terão seis 
meses para se adequar. 

Água no MP
O vereador Romulo 
Quintino (PSL) aguarda 
um posicionamento da 
Promotoria Pública de 
Defesa do Consumidor 
sobre denúncia de quebra 
de contrato cometida pela 
Sanepar ao elevar o custo 
da água e do tratamento 
do esgoto em Cascavel e 
reduzir os metros cúbicos 
da tarifa mínima de 10 para 
5. Medida foi adotada em 
2015 e agora, diante de novo 
reajuste que supera os 12%, 
os parlamentares esperam 
uma resposta. 

Vereadores querem 
transporte público

com ar-condicionado
Pouco tempo após 

o aumento da tarifa do 
transpor te público, os 
vereadores de Cascavel 
iniciam a discussão de 
uma proposta que tende 
a mexer no bolso dos 
passageiros: a implanta-
ção de ar-condicionado 
na frota do transpor te 
coletivo urbano e rural. 
Jaime Vasatta (Podemos) 
e Olavo Santos (PHS) 
elaboraram um projeto 
de lei - já em tramitação 
nas comissões perma-
nentes - que obriga que 
todos os veículos usados 
pelas concessionárias 
façam a instalação dos 
equipamentos. A exigên-
cia vale também para o 
transporte escolar rural.

Os parlamentares defi-
niram inclusive um prazo 
de três anos para a regu-
larização, a partir da publi-
cação da lei - caso seja 
aprovada pelo Legislativo 
e sancionada pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC). 

Vale lembrar que, nesse 
prazo, já terminaram os 
contratos vigentes.

Estão previstas puni-
ções em caso de des-
cumprimento da medida: 
recolhimento do veículo e 
proibição da circulação até 
que seja instalado o ar-con-
dicionado, multa de 50 
UFMs (Unidades Fiscais 
do Município) por autuação 
e proibição de participar 
de licitação para serviço 
de transporte. Vasatta e 
Santos argumentam que 
“45% dos motoristas e 
dos cobradores, conforme 
a medicina do trabalho, 
sofrem com a vibração do 
motor dianteiro e o calor 
dentro dos ônibus. Quando 
há ar-condicionado, os 
trabalhadores enfrentam 
menores transtornos”. 
Outra justificativa está no 
conforto dos passageiros, 
especialmente devido à 
superlotação de determi-
nadas linhas.

Custo inviabiliza
A frota usada em Cascavel não tem ar-condicionado e, conforme a 
Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), tão 
cedo o equipamento não deve ser instalado. É que eles elevam o 
gasto de combustível - o que elevaria a tarifa do transporte público. 
Só o aparelho custaria entre R$ 50 mil e R$ 70 mil em cada ônibus. 
Pelo atual contrato, a instalação não é obrigação das empresas - 
seria arcada pelo poder público ou pelos próprios passageiros. “Seria 
inviável para a planilha”, diz o presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro.
Cascavel teve ar-condicionado nos extintos biarticulados - retirados 
de circulação em 2011. Porém, conforme Pelissaro, o consumo de 
combustível era grande: um litro de diesel a cada quilômetro. A 
média hoje é de três quilômetros por litro. O gasto com manutenção 
seria alto - com troca de gás e eventuais falhas. A expectativa é que 
no fim do contrato atual sejam usados ônibus abastecidos com ener-
gias renováveis - solar ou biocombustível - o que daria uma possibili-
dade de instalar o ar-condicionado.



n Reportagem: Josimar Bagatoli 

04  POLÍTICA HOJE NEWS, 19 DE ABRIL DE 2019

Vereadores de toda a 
região estiveram nessa 
quinta-feira (18) na 
Sala das Sessões da 
Câmara de Cascavel 
para participar da 
posse da nova diretoria 
da Acamop (Asso-
ciação das Câmaras 
Municipais do Oeste 
do Paraná). O Legis-
lativo de Cascavel está 
representado na nova 
gestão da Acamop 
pelo vereador Olavo 
Santos (PHS). O 
presidente Alécio 
Espínola (PSC) abriu 
o evento dando as 
boas-vindas aos parla-
mentares presentes.

Cascavel pagará casa,  comida
e até internet para médicos

Para atrair profissionais à aten-
ção básica de saúde, a Prefeitura 
de Cascavel pretende pagar auxílio-
-moradia e auxílio-alimentação aos 
selecionados pelo Programa Mais 
Médicos. O pedido de autorização 
tramita na Câmara de Vereadores 
em forma de projeto de lei enca-
minhado pelo Executivo municipal.

Para o fornecimento de mora-
dia, o Município adota como 
modalidade o recurso pecuniário 
para locação de imóvel, ao pro-
fissional e a familiares, de R$ 
2.750. O valor, no entanto, pode 
ser maior, pois, conforme a pro-
posta da prefeitura, estabelece 
que o gestor distrital e municipal 
deverá “avaliar a realidade do 
mercado imobiliário”. “Mediante 
comprovação do valor - com três 
cotações” ficará autorizado pagar 
ainda mais pela residência. O 
médico terá então que comprovar 

a finalidade da verba - que poderá 
ser destinada para pagar gastos 
com água, energia, condomínio, 
IPTU, Taxa de Lixo e até mesmo 
internet. A verificação das contas 
ficará a cargo da Divisão de Ges-
tão Financeira da Secretaria Muni-
cipal de Saúde. A proposta esta-
belece ainda condições mínimas 
de habitabilidade e segurança, de 
infraestrutura e energia.

Para o fornecimento de alimen-
tação aos profissionais médicos 
participantes do Programa Mais 
Médicos para o Brasil, o Município 
adota como modalidade o recurso 
pecuniário no valor de R$ 770. Per-
derão os direitos no caso de aban-
dono ou desistência do Programa. 

Em mensagem encaminhada 
à Câmara, o prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) enfatiza a neces-
sidade de implantação de medidas 
para fortalecer a atenção básica. 

“É a por ta de entrada preferen-
cial do Sistema Único de Saúde, 
que está presente em todos os 
municípios e próxima de todas 
as comunidades. É nesse aten-
dimento que 80% dos problemas 
de saúde são resolvidos. Nesse 
contexto, o Município passa a 
contar com um médico na própria 
comunidade, disponível para dar 
orientações, prevenir doenças, 
realizar consultas e acompanhar 
a saúde das famílias”.

Para 2019 estão previstos 13 
médicos por meio do programa 
do governo federal - hoje já há 
12 profissionais - o custo total é 
de R$ 506.880 por ano, sendo 
então R$ 42.240 ao mês. Para 
que os auxílios sejam pagos é 
necessário aprovação da Câmara 
de Vereadores. 

ACAMOP
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 JUNTOS CONQUISTAMOS
JUNTOS COMPARTILHAMOS

SICREDI.COM.BR/VANGUARDA

DE RESULTADOS EM 2018
41% DISTRIBUÍDOS AOS

ASSOCIADOS

ESSES SÃO OS RESULTADOS QUE JUNTOS CONQUISTAMOS  
EM 2018  E TAMBÉM COMPARTILHAMOS,  COM 41% DO VALOR 
DISTRIBUÍDO ENTRE NOSSOS ASSOCIADOS. OBRIGADO POR 
FAZER PARTE DA SICREDI VANGUARDA E CONTE COM A GENTE 
PARA QUE JUNTOS POSSAMOS CONTINUAR CRESCENDO.

Vanguarda PR/SP/RJ
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

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

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444
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01- JUNIOR LUIZ DE SOUZA E ALINE HEINRICH 
02- JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO E JUDITE ESTER DE ANDRADE LIMA
03- ALEX DA SILVA ZENEVICH E KATIANA ALBERTON
04- EDUARDO CARDOSO DE FREITAS E EMANUELA CAROLINA CORDEIRO MACHADO
05- SIDIMAR DE LEMOS E RAFAELA CAMILO TÁPPARO
06- EDIMAR ANTONIO NEVES E ANA CAROLINE DOS ANJOS
07- LADEMIR FELIPE DAL VESCO E DAIANE VILLALBAS MALIKOSKI
08- TIAGO HENNICKA DE OLIVEIRA E ELENICE ROSA DE OLIVEIRA
09- JOSÉ FERNANDES NUNES E TICIANA CARLA DA VEIGA
10- KLEBER DE OLIVEIRA E BARBARA DEMENECH
11- CLEVERSON RICARDO DE SOUZA E DIRLEI DE JESUS
12- RODRIGO KOLODZIEJ DA SILVA E ÉVELIN MARIA MÜLLER 
13- ANDRE LUIZ PEREIRA DE CAMPOS E AMANDA LINO VIEIRA
14- ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA E SILVANA ARCOLEZE
15- EDSON RICARDO RIBAS MARCILIO E THALYTA PAWLOSKI GODIEMSKI
16- DEVAIR MONTEIRO E LUCIA MARA GUDER
17- JOSÉ CARLOS CARDOSO E KELLI SUELEN MOREIRA DA SILVA
18- WALLACE DOUGLAS VIEIRA E CARLA MAYARA MARTINS TRATSE
19- LAÉRCIO XAVIER DO NASCIMENTO E ELOA LUBASCHESKI

Influenza: 1ª etapa fecha
com 26,5% de vacinados 

A primeira etapa da 21ª Campa-
nha Nacional contra Influenza 2019 
- que priorizou crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos de idade, ges-
tantes e puérperas - chegou ao fim 
ontem (18) com apenas 7 mil pes-
soas imunizadas em Cascavel, o que 
representa 26,5% da meta para essa 
fase, que era de imunizar 26.902.

Em sete dias de campanha, das 
22.793 crianças esperadas, ape-
nas 5.881 foram protegidas contra 
a gripe até o meio-dia; 1.074 ges-
tantes (meta de 3.529) e 193 puér-
peras (mães com até 45 dias após 
o parto - meta de 580). “A adesão 
continua muito aquém do espe-
rado”, lamenta a coordenadora do 

Programa Municipal de Imunização, 
Cristina Carnaval. 

Ela reforça que é importante que 
os grupos prioritários façam adesão o 
mais cedo possível, de forma a garan-
tir proteção contra o vírus da gripe 
antes da chegada do frio.

 
2ª etapa começa 

segunda-feira
A segunda etapa de vacinação começa 

segunda-feira, dia 22 de abril, com a 
mobilização de todos os grupos prioritários 
previstos na Campanha, e segue até 31 de 
maio. No dia 4 de maio, um sábado, será 

realizado o Dia D de mobilização em todo o 
Brasil e também em Cascavel, com abertura 

das unidades de saúde.
A partir de segunda (22), além de crianças 
de 6 meses a menores de 6 anos, gestan-
tes e puérperas, também podem receber 
a vacina pessoas com 60 anos ou mais de 

idade; trabalhadores da saúde; professores 
das escolas públicas e privadas; povos indí-
genas; grupos portadores de doenças crô-
nicas não transmissíveis e outras condições 
clínicas especiais; adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos de idade sob medidas socioe-
ducativas; população privada de liberdade 

e os funcionários do sistema prisional. Além 
da meta da primeira etapa, os grupos incluí-
dos na segunda representam mais 68.569 
pessoas. Ao todo, a meta em Cascavel é de 

imunizar  95.471 nas duas fases.

Sala de Vacinação 
para adultos 

Além das unidades de saúde, a Secre-
taria de Saúde abrirá - a partir de 

segunda-feira (22) - uma sala de vacinas 
na sede do PMI (Programa Municipal de 

Imunização), localizada à Rua Presi-
dente Kennedy, 2.546, atrás da Floricul-
tura Catarinense, no Bairro Coqueiral.
Nesta sala, a vacinação será apenas para 
grupos prioritários com idade a partir de 
14 anos completos. Não serão atendidas 

crianças. O local funcionará das 7h30 
às 12h30 e das 13h às 18h, com aten-
dimento por ordem de chegada. Serão 
distribuídas 150 senhas pela manhã e 

mais 150 no período da tarde.
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O CNTA
Mas para a criação de um projeto e 
a realização das adaptações no CNTA 
é preciso que a obra original seja 
finalizada, o que também ainda não 
tem prazo para acontecer, já que de 
acordo com a Construtora responsá-
vel, N Dalmina Construções, a obra 
segue a passos lentos, pois além de 
um atraso de pagamento de cerca de 
R$ 1 milhão que só será liberado com 
a formalização do aditivo de mais 
R$ 1milhão, referente à implantação 
da rede elétrica, que não havia sido 
orçado no projeto inicial.
Até o momento 89% da obra está 
pronta, e de acordo com a Cons-
trutora com a liberação dos valores 
seriam necessários no mínimo três 
meses para que a obra seja entregue. 
Sobre o aditivo a PRED (Paraná 
Edificações) e a SEET (Secretaria de 
Estado do Esporte) afirmam que 
os projetos foram alterados, verifi-
cados e quantificados pela Paraná 
Edificações e hoje se encontram no 
IPCE (Instituto Paranaense de Ciência 
do Esporte) para indicação de dispo-
nibilidade orçamentária e financeira, 
o que depende de tramitação na 
Secretaria de Estado da Fazenda, 
uma vez que não havia nada previsto 
no orçamento de 2019.  Já sobre o 
atraso dos repasses à Construtora a 
informação repassada é de que todas 
as medições aferidas até o momento 
e autorizadas pela Caixa Econômica 
Federal, mandatária do Contrato de 
Repasse, estão pagas e não existem 
pagamentos pendentes. 

Seis meses depois de o 
governo do Estado afirmar que 
havia descar tado o futuro CNTA 
(Centro Nacional de Treina-
mento do Atletismo) como sede 
do Colégio Militar de Cascavel, 
o local volta a ser uma possibi-
lidade. A Polícia Militar afirma 
que, neste momento, o CNTA é o 
local que avalia para implantação 

Colégio Militar? 
em Cascavel só 
ano que vem

do colégio, mas admite que a 
confirmação dependerá ainda de 
um estudo para avaliar os investi-
mentos e a forma de implantação 
nesse local. Além disso, serão 
consultados os órgão responsá-
veis no Estado para avaliação dos 
custos e tempo para a adequação 
do espaço para que seja possível 
receber o Colégio Militar.

Prazo
A PM informa que a data da implantação depende do tempo das reformas para 

adequação do Centro ou então outro local a ser definido.
“Pai do CNTA” e um dos principais articuladores do Colégio Militar é o deputado 
federal Evandro Roman (PSD). Conforme sua assessoria, em reuniões recentes 

com representantes da Secretaria de Estado da Educação e do Fundepar (Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Educacional) ficou definido que a implantação será 

realizada em local provisório e as primeiras turmas se iniciam em 2020.
Conforme a projeção do deputado, o processo seletivo dos estudantes aconteceria 
em agosto e a implantação definitiva do Colégio no CNTA ou outro local aconteceria 
somente em 2021. Até lá, se o Centro for escolhido como sede obras de adaptação 
devem ser finalizadas. A assessoria informou ainda que o projeto do Colégio deve 
ser iniciado do zero e que existe uma área de 23 mil metros quadrados no Centro 

Nacional de Treinamento de Atletismo destinado para isso. 

IFPR faz ação solidária
A criançada do Cmei Leonardo 
Chevinski, do Bairro Brasília, teve 
uma surpresa doce esta semana. Os 
alunos do IFPR (Instituto Federal do 
Paraná) tiveram a ideia de fazer um 
trote solidário com os calouros do 
curso de licenciatura em química e 
arrecadar doces para Páscoa. “Alunos, 
professores do Instituto e comunidade 
doaram. Nós arrecadamos mais de 
600 doces”, conta o representante 
dos discentes do IFPR, Conrado 
Fonseca Lara. 
Para deixar o momento ainda mais 
especial foram levados até o Cmei oito 
coelhos filhotes.  

 AÍLTON SANTOS



08 LOCAL HOJE NEWS, 19 DE ABRIL DE 2019

OFF

PROMOÇÃO VÁLIDA DURANTE O MES DE ABRIL 
OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE

O Procon acaba de divulgar pes-
quisa dos preços dos ovos de Pás-
coa em Cascavel. Foram pesquisa-
dos 109 itens, incluindo chocolates 
diversos. Os dados foram coleta-
dos de 12 a 17 de abril em quatro 
estabelecimentos da cidade. 

Entre os ovos de Páscoa, o que 
apresentou a maior diferença é o 
Rocklets, da marca Arcor, de 205g. 
P preço varia de R$ 33,69 a R$ 
49,99, ou seja, 48,38%. 

Quem pesquisa pode econo-
mizar até R$ 6 no ovo Ferrerro 
Rocher de 365g, que varia de  
R$ 79,98 a R$ 85,95.

Já a caixa de bombom Garoto de 

Procon: ovos de Páscoa
têm diferença de até 48%

AÍLTON SANTOS

300g tem diferença de 35,76%: os 
preços vão de R$ 6,99 a R$ 9,49. 

Mas a maior variação foi encon-
trada nas barras de chocolate: 
100,33%. A pesquisa analisou 
nove opções de sabores em três 
estabelecimentos. Os preços das 
barras da marca Garoto variam de 
R$ 2,99 e R$ 5,99. 

PASSE o 
leitor de QR 
Code para 
ter acesso 
à pesquisa 
completa. 
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MALHAÇÃO: TODA FORMA DE AMAR
Lara avança contra Rita. Serginho e Guga 

caminham pelas ruas de Caxias. Rita conta o 
que houve na igreja, e Carla a aconselha a pro-
curar um advogado. Jaqueline se encontra com 
César. Anjinha não consegue se aproximar de 
Cléber. Raíssa convence Rita a acompanhá-la 
a uma festa na casa de Nanda. Jaqueline se 
arrepende de ter conhecido César. Rita per-
cebe o interesse de Raíssa em Camelo. Nanda 
beija Camelo para irritar Raíssa. Thiago chega 
à festa, e Raíssa pede para ir embora. Sergi-
nho se despede de Guga e o acompanha até 
a van. Homens encapuzados retiram um rapaz 
à força da van, deixando Anjinha, Jaqueline, 
Guga, Thiago, Raíssa e Rita desesperados.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Jamil pede ajuda a Padre Zoran. Cibele vai 

com Bruno e Laila ao centro de acolhimento, 
e Youssef segue o trio. Fauze conta para Aziz 
que viu uma de suas mulheres deixando o 
quarto de Hussein, e o sheik prepara uma 
armadilha. Sara se esconde ao ver Boris che-
gar com Mamede à casa de chá. Aziz flagra 
Soraia indo ao encontro de Hussein. Dalila 
ajuda Hussein a fugir da mansão. Aziz conta 
para a filha que Jamil se envolveu com Laila. 
Bruno tenta beijar Laila. Valéria pede para 
Bruno voltar para casa. 

VERÃO 90 
Mercedes se surpreende ao ver Gisela 

com Patrick. Lidiane aceita substituir Patrick na 
segunda parte do show, para impressionar o 
sheik Mohamed. Larissa e Quinzinho demons-
tram tristeza às vésperas do casamento. 
Gisela assume o namoro com Patrick. Quinzão 
manda flores para Lidiane, que acredita terem 
sido enviadas por Mohamed. A estreia do pro-
grama No Fusca com Manu é um sucesso. 
Larissa fica constrangida com sua despedida 
de solteira idealizada por Vanessa. Madá inter-
preta a visão que teve com Larissa. Na sua 
despedida de solteira, Larissa é desafiada a 
beijar o primeiro homem que surgir em seu 
caminho, e acaba se deparando com Diego.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Nanci diz a Mirela que os olhos dela 

brilham quando ela fala de Vini. Fernanda 
aconselha Raquel sobre seu relacionamento com 
Gui e as duas relembram o passado. Durval fica 
comovido. Luísa tem novas lembranças de seu 
passado em família e chora. Vini conta sobre um 
samba que terá na padaria, com o intuito de que 
seu pai vá e volte a cantar. Roger vai à casa de 
Marcelo e pede para conversar com Gui, a fim 
de que eles se acertem de vez.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Fiorina convoca uma reunião onde só vão 

os católicos do vilarejo. Ela sugere que seja 
contraída uma estatura de “Nossa Senhora 
dos Sonhos”, padroeira do vilarejo, para pro-
teger todos. As pessoas concordam. Regina 
pede para Priscila ficar de olho nas conver-
sas de Joaquim e Isabela, que na verdade é 
Manuela. Raul acompanha a gravação do CD 
da banda. Vargas e Navarro roubam os ins-
trumentos da banda de Manuela, no vilarejo. 
Rebeca vai até a On-Enterprise e vê Otávio 
conversando com Safira. Rebeca diz que não 
conseguia parar de pensar nele e que ele lhe 

dá forças para continuar. Os dois se beijam. 
Os evangélicos pedem para o pastor conver-
sar com o padre para que a estátua não seja 
construída. Regina força Manuela a dizer para 
Raul voltar para a Europa. Em troca, ela per-
mite que Manuela ligue para Rebeca. A mulher 
chora ao ouvir a voz da filha.

JESUS 
Jesus chama os apóstolos até o Monte 

das Oliveiras. Maria Madalena discute com 
Petronius. Ela descobre que o centurião aju-
dou os apóstolos e se arrepende. Petronius diz 
ter visto Jesus ressuscitado e Madalena aceita 
se casar com ele. Trinta anos se passam. 
Paulo e Lucas conversam e se preparam para 
escrever. Jesus leva os apóstolos até o Monte 
das Oliveiras e Paulo diz que eles tiveram uma 
visão que ficou marcada para sempre. Jesus 
abençoa os apóstolos e é abduzido por uma 
forte luz. Jesus parte para os céus. Os anjos 
Gabriel e Miguel falam com os discípulos.
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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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nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
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O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-
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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.
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e confessa que, para ela, é João. Yasmin
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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
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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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Luz conta para Júnior que 
tirou Gabriel do coma

Em “O sétimo guardião”, Sampaio questiona Ondina sobre quem encontrou o corpo de Milu, 
e acaba prendendo a dona da pousada. Luz tenta acalmar Gabriel, e Júnior fica enciumado. 
Eurico instrui Marilda a forjar um álibi para ele. Valentina ouve a conversa que Gabriel tem 
com Aranha e Padre Ramiro. Rivalda conta para Geandro que vai para os Estados Unidos. 
Olavo arruma um emprego para Lourdes Maria em São Paulo. Adamastor tenta falar com 

Ondina. Murilo se apresenta na delegacia. Luz conta para Júnior que tirou Gabriel do coma.
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Seu signo está mais ambicioso, sinal de que 
você fará o que estiver ao seu alcance para con-
quistar sucesso, poder e reconhecimento no que 
faz. Pode até pensar em arrumar um segundo 
emprego. 

Os astros despertam curiosidade e vontade de 
aprender. Bom dia ler, estudar, pesquisar e se 
atualizar na profissão. É hora de investir na car-
reira e batalhar por um futuro melhor. 

Você vai querer mais estabilidade no emprego 
e terá todo apoio dos astros para explorar os 
seus talentos. Confie no seu taco: mostre inicia-
tiva, determinação e bom entrosamento com as 
pessoas. 

O céu estimula as parcerias. Você vai produzir 
mais se puder agir em equipe. Terá argumentos 
criativos e inteligentes para defender suas ideias, 
fazer acordos e fechar negócios. 

Ótimo pique para cumprir suas tarefas, organizar 
suas coisas e colocar o serviço em dia. Você terá 
ótimas ideias e muita habilidade para convencer 
as pessoas. 

Seu foco está no trabalho e a Lua no seu paraíso 
astral fará tudo parecer mais fácil e divertido para 
você. Contagie os colegas com seu entusiasmo e 
incentive a cooperação para atingirem uma meta 
em comum. 

A Lua incentiva você a “vestir a camisa” e usar 
toda sua experiência para honrar e defender seu 
trabalho. Além de cumprir as suas tarefas com 
toda determinação, tudo indica que você terá 
muito prazer em ajudar os colegas. 

Você vai sentir muita facilidade para dialogar, dizer 
o que pensa e convencer as pessoas de suas 
ideias. Bom dia para apresentar um projeto aos 
chefes ou até para negociar um aumento. 

Os astros indicam um bom dia para ganhar 
dinheiro. Fique de olho nas oportunidades e con-
verse com conhecidos para descobrir novas for-
mas de faturar. Anote tudo que vier à sua cabeça, 
pois pode ter uma ideia bem lucrativa. 

Raciocínio rápido e facilidade para se comuni-
car vão garantir um dia muito produtivo. Você 
saberá exatamente o que dizer para vender seu 
peixe no emprego. Boa sintonia com amigos 
e parentes. 

Alguns astros vão infernizar seu astral e o melhor 
a fazer é ficar na sua, longe de confusão. Seja 
discreto. Não comente sobre seus projetos nem 
sua vida amorosa. 

Viajar com os amigos pode ser uma ótima opção 
para você hoje. Também pode visitar alguém que 
mora longe e não vê há algum tempo. Se você vai 
para o serviço, mostre curiosidade e vontade de 
aprender novas funções. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito
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Renan Ribeiro, 30 anos, con-
fessou ter atirado em Luiz Gus-
tavo da Silva, 25 anos, que mor-
reu na hora. De acordo com a 
Delegacia de Homicídios, a prisão 
dele não foi decretada porque ele 
teria agido em legítima defesa de 
terceiros, uma vez que Luiz che-
gou ao local onde havia um grupo 
de pessoas inclusive crianças e 
começou a atirar. 

O crime aconteceu no dia 7 de 
abril no Bairro Brasília, em Casca-
vel. Após uma briga de trânsito, 
Luiz voltou ao local armado e ati-
rou contra um amigo de Renan, 
que reagiu. 

Patrulha Maria da 
Penha completa um ano

O funcionamento da Patrulha 
Maria da Penha completa neste 
mês de abril um ano de funcio-
namento em Cascavel. Com dois 
guardas municipais treinados para 
fazer o acompanhamento de mulhe-
res vítimas de violência, o diretor 
da Guarda Municipal, coronel Ave-
lino Novakoski, exalta o trabalho 
realizado: “Só recebemos elogios. 

Tanto da Delegacia da Mulher, do 
Poder Judiciário e, o mais impor-
tante, das mulheres que atende-
mos. O trabalho traz segurança a 
essas pessoas e só deve melhorar 
daqui pra frente”.

Avelino afirma que, com a turma 
de novos guardas, há possibilidade 
de aumento do efetivo da Patrulha. 

Outra ferramenta esperada para 

breve é a implantação do Botão do 
Pânico, que já tem verba garantida. 
“O botão vem para agilizar ainda 
mais o atendimento às mulheres 
em risco. Não é preciso uma liga-
ção, basta ela acionar o botão e 
recebemos um alerta na central. 
Ainda é cedo para dizer, mas acre-
ditamos que será um avanço”, 
afirma Avelino.

Atendimentos 
Neste primeiro ano, a Patrulha atendeu 292 mulheres e reali-

zou 14 prisões por descumprimento de medida protetiva, sendo 
oito delas em flagrante. Houve aumento de 1.066% nas prisões, 

indo de 3 prisões em fevereiro de 2018 para 35 neste ano.
O trabalho é elogiado pela chefe da Delegacia da Mulher, 

Bárbara Strapasson. “O trabalho da Patrulha Maria da Penha 
coloca em prática a lei que considera crime o descumprimento 

da medida protetiva. A patrulha flagra o agressor tentando entrar 
na casa e se aproximar da vítima e já faz a prisão em flagrante, o 

que antes não acontecia”.
Além das prisões e dos atendimentos, a Patrulha ainda reali-

zou 60 apoios em ocorrências e 1.425 visitas, sendo 1.411 em 
Cascavel e 14 nos distritos de Rio do Salto e Sede Alvorada. 

Queimadura  
de 3º grau
Claudemir Ribeiro, 39 anos, 
sofreu um choque elétrico 
na manhã de ontem na área 
rural de Cascavel. Além de 
queimaduras de terceiro grau 
causadas pelo choque, ele caiu 
e teve outros ferimentos. Ele 
está internado no HU (Hospital 
Universitário) e informações 
sobre o estado de saúde ou 
necessidade de transferência 
não foram repassados. 

Ciclista morre no HU
Morreu ontem Clebis Abraão 
Rodrigues Trindade, 45 anos. 
Ele havia se envolvido em um 
acidente no dia 8 de março, na 
Rua Ipanema, no Bairro Periolo, 
em Cascavel. Ele seguia pela 
rua de bicicleta quando um 
carro o atingiu. Clebis estava 
internado no HU desde então.

Renan tem passagens por trá-
fico de drogas, roubo e embria-
guez ao volante. 

A solução desse caso eleva 
para 100% de elucidação dos 
homicídios registrados neste ano 
em Cascavel. Das 26 tentativas, 
23 também já foram esclarecidas. 

A delegada Raísa Vargas Sca-
riot, responsável pela Delegacia de 
Homicídios, lamenta que os crimes 
tenham causas fúteis: “A maioria 
é por motivos banais, sem contar 
que são pessoas jovens”. 

Raísa afirmou que a certeza da 
punição é a melhor forma de pre-
venir crimes.      

Autor de homicídio alega legítima defesa
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 Programação 
Os jogos da equipe paranaense masculina no Brasileiro de Futsal de Surdos 

serão no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, com entrada gratuita para o público. 
Pela primeira fase, os compromissos serão nesta sexta-feira: às 10h contra a 

equipe de Minas Gerais e às 12h contra a do Rio de Janeiro. também disputam 
no naipe masculino as seleções de Goiás, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio 

Grande do Sul, São Paulo e Alagoas. No feminino, o certame será um triangular 
entre paranaenses, catarinenses e goianas.  

                ESPANHOL
16h Alavés x Real Valladolid

               FRANCÊS
14h Dijon x Rennes
15h45 Lyon x Angers

           COPA DO BRASIL
16h Bragantino-PA x Vila Nova

                  MINEIRO
16h30 Atlético x Cruzeiro

                   INGLÊS
8h30 Man. City x Tottenham
11h Bournemouth x Fulham
11h	 Huddersfield	 x	 Watford
11h	 West	Ham	 x	 Leicester
11h	 W.	Wanderers	 x	 Brighton
13h30 Newcastle x Southampton

                ESPANHOL
8h Celta x Girona
11h15 Eibar x At. Madrid
13h30 R. Vallecano x Huesca
15h45 Barcelona x Real Sociedad

                 FRANCÊS
12h Guingamp x Marseille
15h Nice x Caen
15h Nimes x Bordeaux
15h Strasbourg x Montpellier

               ALEMÃO
10h30 B. Leverkusen x Nurnberg
10h30	 B.	de	Munique	 x	 W.	Bremen
10h30 Augsburg x Stuttgart
10h30 Mainz x Fortuna
13h30 B. Monch. x Leipzig
15h30	 Schalke	04	 x	 Hoffenheim

                ITALIANO
7h30 Parma x Milan
10h Bolonha x Sampdoria
10h Cagliari x Frosinone
10h Empoli x Spal
10h Genoa x Torino
10h Lazio x Chievo
10h Udinese x Sassuolo
13h Juventus x Fiorentina
15h30 Internazionale x Roma

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO

O Ginásio da Neva receberá um jogo de elevada 
técnica e de muita disputa neste feriado de Sexta-Feira 
Santa. Embalado e empolgado pelas últimas exibições, 
o que agradou a torcida que deverá novamente lotar as 
arquibancadas, o Cascavel Futsal recebe o atual campeão 
Pato Branco às 19h15, pela 2ª rodada da Liga Nacio-
nal. O time cascavelense fará sua estreia em casa e busca 
os primeiros pontos na competição depois da derrota 
por 3 a 1 para o Corinthians em São Paulo. Já o Pato 
tenta a segunda vitória seguida, a primeira como visitante, 
depois de ter vencido o São José (SP) por 3 a 0 na 1ª 
rodada. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos 
no Muffatão (Neva, West Side e Cancelli) ao preço 
promocional de R$ 20. Na bilheteria do ginásio os valo-
res serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Será 
o terceiro jogo entre as equipes no ano, o primeiro “para 
valer”. Os anteriores foram amistosos, com uma vitória (2 
a 1) do Pato em casa e um empate (2 a 2) na Neva. 

Brasileiro de  
Futsal de Surdos

A cidade de Cascavel recebe 
neste fim de semana a edição 
2019 do Campeonato Brasileiro 
de Futsal de Surdos. A competi-
ção será desenvolvida nesta sexta 
e sábado nos ginásios da Neva 
e Sérgio Mauro Festugatto, que 
recebe a aber tura oficial às 9h 
deste feriado da Paixão de Cristo.

O torneio reunirá nove equipes 
masculinas e três femininas, movi-
mentando cerca de 100 pessoas 
durante os dois dias de disputa. 
Na seleção paranaense masculina, 
cinco dos 12 jogadores e também 
o treinador são da Surdovel, a 
Associação de Surdos de Cascavel.

Competindo em casa, com o 
apoio de amigos e familiares nas 

arquibancadas, o goleiro Devair 
Claro dos Santos, o fixo Ederson 
Peres de Souza, o ala Lucas Ber-
toncello, o pivô Ronei Victor Siqueira 
da Rosa e o técnico Lúcio Rogério 
Nunes Rodrigues – que juntos podem 
entrar em quadra como a seleção da 
Federação Desportiva de Surdos do 
Paraná -, esperam boas exibições, 
pois o Brasileiro servirá de base 
para a Confederação Brasileira de 
Desportos de Surdos para convocar 
a seleção do Brasil.

Além disso, eles querem incen-
tivar outros surdos por meio do 
esporte, mostrando que a comu-
nidade surda tem capacidade 
para competir em igualdade com 
os ouvintes.

AÍLTON SANTOS
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

CASCAVEL, 19 DE ABRIL DE 2019

1- Jose Adauto Pereira e Dirce Pereira dos Santos
2- Iran Domingos Viecelli e Miriam Abucarma
3- Sidnei Gomes da Silva e Joisse Regina Ferreira Lopes
4- Marlon Bitencourt e Bruna Samways Simonato
5- David Correa Lagner e Taiane Magalhães
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 

Chamamento
As organizações da socie-
dade civil com finalidades 
esportivas que enviaram 
propostas para participar do 
chamamento público para 
receber subsídio da Prefei-
tura de Cascavel, de acordo 
com o Chamamento Público 
do Desporto /2019, lançado 
em 16 de fevereiro, terão 
apenas mais alguns dias de 
espera para saber se suas 
propostas foram ou não 
aprovadas. A Comissão de 
Seleção ainda está anali-
sando o material recebido e 
tem até a sexta-feira da pró-
xima semana, dia 26, para 
fazer isso. Já a divulgação 
dos resultados preliminares 
será no dia 30 deste mês. 
Ao todo, são 42 modalida-
des ofertadas no edital, que 
tem valor máximo de R$ 
5,607 milhões e 18 meses 
de execução (1º/7/2019 a 
31/12/2020) e 20 meses 
de vigência (1º/7/2019  
a 28/2/2021).

Vôlei
O fim de semana será de 
muito vôlei em Cascavel, 
com as etapas de abertura 
da Série B dos Campeona-
tos Paranaenses dos naipes 
masculino e feminino adulto, 
nos ginásios do CIE Alice 
Martelli e Sérgio Mauro Fes-
tugatto. Dentre os homens, 
a participação da equipe cas-
cavelense masculina marca 
o retorno ao circuito estadual 
depois de dez anos. A última 
vez que a cidade teve repre-
sentação na competição foi 
em 2008. Já no naipe femi-
nino, Cascavel, que disputou 
o certame no ano passado, 
volta a competir em  
busca do acesso.

Dois mil atletas e
330 times  nos Jeps

A fase municipal dos Jeps 
(Jogos Escolares do Paraná) reu-
nirá 2 mil atletas de 12 a 17 anos 
de idade em 330 equipes de 49 
instituições de ensino. Os núme-
ros foram confirmados no Con-
gresso Técnica da competição, 
realizado na última quinta-feira 
no Auditório da Prefeitura.

A competição será realizada de 
26 de abril a 2 de maio com dis-
putas em nove modalidades: atle-
tismo, basquete, futsal, handebol, 
taekwondo, tênis de mesa, volei-
bol, vôlei de praia e xadrez, nos 
naipes feminino e masculino.

Os campeões representarão 
a cidade na fase regional em 

Corbélia, no fim do mês de maio, 
e pelo menos uma equipe já tem 
vaga garantida para a próxima 
fase: o handebol feminino A (15 
a 17 anos) do Colégio Cristo Rei, 
única inscrita na fase municipal. 
Já no basquete feminino A não 
houve inscrições. 

Ainda assim, “é mais uma 
edição dos Jogos com recorde 
de inscrições, demonstrando a 
impor tância do Município pro-
mover e incentivar o espor te, 
contribuindo para o desenvolvi-
mento de habilidades e potencia-
lidades de novos atletas”, diz o 
secretário de Cultura e Esportes, 
Ricardo Bulgarelli.
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        PARANAENSE
16h Athletico x Toledo

              PAULISTA
16h Corinthians x São Paulo

              CARIOCA
16h Flamengo x Vasco

             INGLÊS
9h30 Everton x Man. United
12h Arsenal x Crystal Palace
12h Cardiff City x Liverpool

               ESPANHOL
7h Levante x Espanyol
9h Getafe x Sevilla
11h15 Real Madrid x At. Bilbao
13h30 Villarreal x Leganes
15h45 Real Betis x Valencia

              FRANCÊS
10h Nantes x Amiens
10h Toulouse x Lille
12h Reims x Saint-Etienne
16h PSG x Mônaco

                ALEMÃO
10h30 Freiburg x B. Dortmund
13h Hertha Berlin x Hannover 96

JOGAM DOMINGO

Em busca do título do Paulistão 
2019, Corinthians e São Paulo se 
enfrentam neste domingo às 16h, 
em Itaquera. Para isso, os times pre-
cisarão quebrar um jejum de gols.

Os rivais vivem uma “seca” e 
não sabem ainda o que é estufar 
as redes em abril. Tanto que empa-
taram por 0 a 0 no jogo de ida, no 
Morumbi, o que os deixa em con-
dição de igualdade para esta final.

A última vez que o time alvine-
gro balançou as redes foi diante 
do Santos no dia 31 de março 
na vitória por 2 a 1. Desde então 
foram quatro jogos no mês e nada 
de bola no barbante.

Se ampliarmos para os últimos 30 
dias podemos ver a baixa artilharia do 
Corinthians. São apenas seis gols em 
nove jogos, a média não chega nem 
a um gol por partida (0,66).

Após a derrota diante da 
Chapecoense, Carille deu uma 

Athletico x Toledo 
vale o título do 

Paranaense
Pouco mais de três depois do início 

das disputas do Paranaense de Fute-
bol 2019, o campeão será conhecido 
neste domingo, a partir das 16h, na 

Arena da Baixada. Athletico e Toledo 
se enfrentam pela rodada de volta 

uma semana depois de terem medido 
forças no Oeste do Estado, onde o 

Porco venceu por 1 a 0.
O resultado do primeiro jogo dá ao 

time toledano a vantagem do empate 
para comemorar o título inédito fora de 
casa, e logo no palco de uma das piores 

goleadas que sofreu na história.
Já ao Furacão apenas a vitória interessa. 

Precisa vencer por ao menos um gol 
de diferença para levar a decisão aos 
pênaltis ou por dois ou mais gols para 

erguer o troféu estadual pela 25ª vez, a 
segunda consecutiva.

No jogo entre as equipes pela fase clas-
sificatória, o Athletico goleou o Toledo 
por 8 a 2, na Baixada, pela 1ª rodada 
da 2ª Taça, logo no primeiro compro-

misso toledano depois da conquista da 
1ª Taça. Para este reencontro, ambas 
as equipes deverão ter mudanças. No 

Toledo, o centroavante Wainy, liberado 
pela diretoria, é desfalque certo para 
o técnico Agenor Piccinin. Já no Athle-
tico o técnico Rafael Guanaes deve ter 
reforços do elenco principal. O volante 
Matheus Rossetto e o meia João Pedro 

devem ser os escolhidos.

O Flamengo tem a vantagem de poder perder por um gol de diferença para ser campeão 
estadual neste domingo, quando medirá forças com o Vasco a partir das 16h, no Maracanã, 
pela segunda partida da final do Campeonato Carioca. O primeiro duelo foi marcado, prin-
cipalmente na segunda etapa, pela supremacia do Rubro-Negro, que conseguiu construir os 
2 a 0 com méritos e poderia ter deixado o campo com um placar mais favorável.

FLA IMAGEM

Decisão sem gols 
no Paulistão?

justificativa para a seca de gols 
nos últimos jogos e apontou defi-
ciência na finalização das jogadas 
construídas. “É uma falta de termi-
nar melhor as jogadas e também 
a tomada de decisões dos atletas 
precisa ser melhor”.

Já o São Paulo vive situação seme-
lhante, mas com jogos a menos em 
relação ao rival. O Tricolor disputou 
apenas duas partidas (Palmeiras e 
Corinthians) e também passou em 
branco nos duelos disputados no 
mês de abril. O fato se dá pelo clube 
ainda não estar na disputa da Copa 
do Brasil e também pela eliminação 
precoce na Libertadores.

Por outro lado os últimos 30 
dias do São Paulo se igualam 
aos do Corinthians se tratando de 
média. Foram seis partidas dis-
putadas com apenas quatro gols 
marcados, média também de 0,66 
tentos por partida.


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

