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Casos de dengue disparam,
sobem 64% em uma semana
e já chegam a 140 registros 

l Pág. 7

Policiais militares da Cavalaria estão percorrendo bairros de Cascavel, em uma ação 
organizada pelo Conseg para oferecer mais segurança a esses locais, além de promover a 
integração da polícia com a população. E os primeiros resultados já são percebidos: “Os 

indivíduos, ao avistarem as equipes, dispensam drogas, outros desistem de roubos e furtos”, 
revela o soldado Francisco Pereira da Silva.

Cavalaria vai aos bairros
e ajuda a coibir crimes

l Pág. 14
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O novo coronavírus e 
a ansiedade por doença

 
Com o surgimento de epidemias como a do novo coronavírus, 

proveniente da China, e alguns casos suspeitos do vírus no Brasil, 
os brasileiros ficam em alerta constante. Essa situação de alerta, 
porém, muitas vezes pode vir acompanhada de um medo despro-
porcional de ficar doente, ou até mesmo de um medo da morte.

O medo é um sentimento natural do ser humano, extremamente 
importante, pois nos protege em várias situações de perigo imi-
nente. Contudo, existe o que chamamos de medo “normal” e o que 
seria considerado um medo patológico. O medo normal considera 
as probabilidades estatísticas, não traz grandes prejuízos à vida 
dos indivíduos e serve como proteção a perigos reais.

O medo patológico é um medo que passa a determinar nossas 
ações, ou seja, para tomarmos qualquer atitude, o medo é “consultado”. 
O que ocorre, então, é que, na maior parte das vezes, passamos a 
evitar diversas situações ou a buscar aconselhamento a todo momento.

Especificamente, em relação ao medo ou à ansiedade por 
doença, o indivíduo está sempre preocupado de ter ou adquirir 
alguma doença. A partir disto, a pessoa fica com a atenção mental 
concentrada em reconhecer os possíveis sintomas de determinada 
doença, torna-se hipervigilante, fica mais ansiosa e, então, apre-
senta sensações autossugestionáveis em razão da ansiedade.

Nesses casos de ansiedade por doença, o indicado é que esses 
indivíduos enfrentem seus medos, seja buscando conhecimento sobre 
a doença e suas probabilidades reais, seja levando em conta exames 
realizados que não deram diagnóstico, seja cuidando da sua saúde ao 
fazer exercícios físicos e ter uma alimentação saudável.

Dessa forma, o foco se torna a saúde e não a doença. No caso 
do coronavírus novo, os indivíduos devem estar ligados nas esta-
tísticas atuais que não trazem caso confirmado no Brasil e, assim, 
devem tomar as precauções que estão no seu controle, como lavar 
as mãos, evitar contato próximo com pessoas resfriadas, entre outras. 
Preocupações funcionais, com foco na saúde e não na doença.

 
Marina Prado Franco é psicóloga

 Secretário de Saúde do 
Paraná, Beto Preto, em 

mais um apelo à população 
para manter eliminar 

pontos que acumulem água 
parada e que facilitem a 
reprodução do mosquito 
transmissor da dengue, 

Aedes aegypti.  

 “Mais do 
que materiais 

instrutivos, 
mais do que a 

minha fala e as orientações 
técnicas, é preciso tocar a 
consciência de cada um: a 
dengue é evitável e a ação 
de cada um é fundamental 
para evitarmos 

que mais pessoas 
adoeçam e 
morram”.

Jornal O Paraná
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ONDE TEM ÁGUA PARADA, PODE TER DENGUE. FAÇA SUA PARTE.

90% DOS FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE 
ESTÃO EM RESIDÊNCIAS E EMPRESAS.
Mais do que nunca, você precisa fazer sua parte
pra gente vencer a dengue.

CONFIRA A BANDEJA 
ATRÁS DA GELADEIRA

LIMPE
O QUINTAL

NÃO DEIXE LIXO ACUMULADO 
NEM ÁGUA PARADA

RETIRE A ÁGUA 
DAS BROMÉLIAS

CUIDE DAS CALHAS, 
RALOS E CAIXAS D’ÁGUA

O 
PERIGO 
ESTÁ 
NO SEU
QUINTAL.

Recopa Sul-Americana

Flamengo: Mais um título à vista?
Quito - O Flamengo vai 

em busca do segundo título 
em menos de cinco dias. A 
equipe rubro-negra faz nesta 
quarta-feira (19), às 22h30, 
a primeira partida da deci-
são da Recopa Sul-America-
na com o Independiente Del 
Valle no Estádio Atahualpa, 
o mesmo onde a seleção do 
Equador manda jogos.

O treinador do Del Valle 
elogiou o adversário, que em 
2019 faturou também o Cam-
peonato Carioca e o Brasilei-
rão e no domingo deu a vol-
ta olímpica na Supercopa do 
Brasil ao derrotar o Athleti-
co por 3 a 0 em Brasília.

Os desfalques ficam por 
conta de Gabigol e Léo Perei-
ra. O primeiro cumprirá sus-

Campeãs olímpicas 
garantem vaga a Tóquio

Geelong - As campeãs 
olímpicas Martine Grael e 
Kahena Kunze garantiram a 
participação na próxima edição 
dos Jogos Olímpicos. As brasi-
leiras, que ficaram com o ouro 
nos Jogos do Rio (2016), carim-
baram o passaporte para Tó-
quio ao terminarem o mundial 
na 12ª posição da disputa da 
classe 49er FX de vela, foi ga-
rantida no mundial realizado 
em Geelong (Austrália).

Além de Martine e Kahe-
na, o fim de semana também 
foi de classificação olímpica 

pensão automática, uma vez 
que foi expulso na decisão da 
Libertadores do ano passado - 
também organizada pela Con-
mebol. O segundo se recupera 
de uma lesão na parte poste-
rior da coxa esquerda.

Atual campeão da Liberta-
dores, o Flamengo busca seu 
sexto título internacional e 
quer o segundo título do ano. 

A segunda partida será 
no dia 26, no Maracanã, às 
21h30.

para Marco Grael e Gabriel 
Portilho. Eles defenderão o 
Brasil na classe 49er após te-
rem encerrado o Mundial de 
Geelong na 13ª posição.

AGÊNCIA BRASIL

            RESULTADOS DE ONTEM
                               LIBERTADORES 
 Independiente Medellin x Atlético Tucumán

                          COPA SUL-AMERICANA 
 Unión La Calera x Fluminense
	 Aucas	 x	 Vélez	Sarsfield
 Melgar x Nacional Potosí

                                COPA DA UEFA 
 Atlético de Madrid x Liverpool
 Borrusia Dortmund x Paris Saint-Germain

                                 COPA DO BRASIL 
 Vitória-ES x Figueirense-SC
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
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 Embora o nível de água 
elevado tenha camuflado 
novamente o problema antigo 
do Lago Municipal de Casca-
vel, o assoreamento ainda 
preocupa. Antes mesmo de 
as ações serem executadas 
diretamente no reservatório, 
medidas estão sendo plane-
jadas para garantir que, no 
futuro, o principal cartão-pos-
tal da cidade não seja nova-
mente comprometido.

A implantação do Territó-
rio Verde avança e em breve 
deve ter os primeiros impac-
tos. A ação visa adequa-
ções do entorno da reserva 
ambiental urbana central e 
aprovação de regras que 
tendem a garantir preserva-
ção ambiental. 

Com a previsão de gasto 
de R$ 400 mil do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente, 
a prefeitura executará obras 
que incluem a construção 
de ciclofaixas na área que 
compreende o Kartódromo, 
o Lago e o Zoológico. 

A fim de evitar que mate-
riais sejam levados até o 
Lago, regras duras devem ser 
decretadas pelo Paço. “Além 
da estética, existe um estudo 
para resolver a questão do 
Centro, entre a Avenida Bra-
sil até o Lago, para garantir 
o escoamento da água da 
chuva e também evitar que 
areia, por exemplo, venha até 
o reservatório. Vamos proibir 
que os materiais sejam dei-
xados nas calçadas durante 
construções [deverão usar 
bags], haverá uma legisla-
ção para a área do Território 
Verde”, adianta o prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC).

A meta é implantar um 
grande cinturão desde a 
BR-277. Haverá, inclu-
sive, restrições de veícu-
los e velocidade. 

O estudo ainda está em 
fase de elaboração pelo 

IPTU está chegando
A Secretaria de Finanças espera arrecadar em IPTU neste 

ano R$ 60 milhões. A partir de março começa a distribuição 
dos quase 150 mil carnês prediais e territoriais, com os 

boletos que incluem taxa de coleta de lixo, taxa de proteção 
a desastres e contribuição de iluminação pública. Os carnês 
vão para a Central de Distribuição dos Correios na primeira 

semana do próximo mês e depois começam a chegar às 
casas dos contribuintes. Quem pagar o IPTU à vista terá 

desconto de 10%. Os demais tributos não têm abatimentos. 
O IPTU não sofreu aumento, apenas o reajuste em função da 

UFM (Unidade Fiscal do Município).

Aplicativos
Os vereadores aprovaram ontem a legislação que 

regulamenta o transporte por aplicativos. Os motoristas 
fizeram questão de acompanhar a votação. Diante da 
repercussão negativa de uma emenda, retirada pelo 

autor, que pretendia proibir o transporte de estudantes 
nesses veículos, o vereador Rômulo Quintino (PSL) se 
pronunciou alegando que só estava preocupado em 

garantir que os motoristas não seriam punidos por meio 
de uma legislação federal. Apenas o vereador Pedro 

Sampaio (PSDB) votou contra a proposta que havia sido 
encaminhada pelo Executivo e ela passa a valer quando 

houver a sanção do prefeito.

Vencimento
Diferentemente dos anos 
anteriores, o vencimento 
para 2020 não seguirá 
a distinção alfabética: 
todos os vencimentos 
serão no dia 15 de abril e 
no mesmo dia dos meses 
subsequentes. Quem não 
receber o boleto em casa, 
devido a erro de endereço, 
pode baixar o arquivo no 
site da prefeitura a partir 
da próxima semana. Ano 
passado, um de cada 
quatro contribuintes não 
pagaram o imposto.

Barreira
A Comissão de Constituição 
e Justiça emitiu parecer 
contrário ontem ao projeto 
de autoria do vereador 
Fernando Hallberg (PDT) 
que previa a implantação 
de bueiros inteligentes 
- com sistema de grades 
para evitar entupimento. 
Como representa custos 

ao poder público, houve 
vício de iniciativa. Outro 
projeto sobre pesquisas 
das campanhas de Black 
Friday teve apreciação 
adiada devido à necessidade 
de tempo para análise. 
Já o projeto que prevê 
proibir fogos de artifício 
barulhentos (acima de 85 
decibéis) passou pela CCJ 
e em breve vai a plenário. 
Porém, Josué de Souza e 
Jaime Vasatta deixaram 
claro que serão contrários à 
proibição. A proposta é de 
Rafael Brugnerotto, Serginho 
Ribeiro e Sebastião Madril.

Mesa farta
Após aprovar projeto 
incluindo no calendário 
oficial o Festival de Cucas, de 
autoria do vereador Serginho 
Ribeiro, agora a Câmara 
terá pela frente a votação 
do pedido de inclusão do 
Festival do Risoto, proposto 
por Olavo Santos (Podemos).

Para inibir assoreamento,
obras terão regras duras

Conselho Municipal de Meio 
Ambiente. A finalização será 
em oito meses, mas antes 
disso ações já serão execu-
tadas em etapas. O espaço 
será dedicado também ao 
desenvolvimento turístico. 
“Queremos unir as ações de 
proteção da floresta urbana 
com o potencial turístico. 
Os projetos contemplam 
por tais, ciclofaixas feitas 
com paver para garantir 
permeabilidade do solo e 
restaurantes para os visi-
tantes. Queremos transfor-
mar o local em um espaço 
atrativo”, destaca Paranhos.

O desassoreamento do 
Lago só deve ocorrer por 
meio do Plano Municipal da 
Água, em desenvolvimento 
pela Sanepar. “Oficiei a 
Sanepar que queremos 
uma solução. É um patri-
mônio do Município, mas 
de tamanho interesse da 
Sanepar. A água representa 
uma caixa reservatória, por 
isso deve ter interesse da 
empresa. Esperamos bom 
senso para resolver essa 
situação”, diz Paranhos.

BARRAGEM
A ação que contempla o 

Lago da Avenida Brasil até a 
BR-277 tem uma pendência a 
ser resolvida: a barragem do 
reservatório de água. O Ins-
tituto Água e Terra apontou 
que a contenção está com-
prometida. A prefeitura reque-
reu laudos definitivos. “Não 
tivemos ainda resposta do 
estudo final. Houve apenas 
um alerta. Na área debaixo 
do Lago pretendemos implan-
tar o Jardim Botânico, com 
toda revitalização. Estamos 
aguardando apenas as res-
postas técnicas e oficiais do 
órgão e também da Sane-
par”, afirma o prefeito. 
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Whelisson Affonso dos Santos 
ª 24 de novembro de 1998
V 10 de fevereiro de 2020
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Chuva de tristeza 
Roseli dos Santos lembra que nos últimos 

dias as coisas estavam diferentes em casa. 
Tudo estava em paz, as conversas e as 

brincadeiras entre a família eram ainda 
mais intensas, como se Deus estivesse 

preparando tudo. “Nós fizemos mui-
tas coisas juntos, conversamos muito, 

porque eu acho que era para deixar uma 
história para eu lembrar. Não ficou nada 

pendente entre mim e ele, nem com o pai 
nem com o irmão...” 

“Estava chovendo, ouvi um barulho e saí 
na porta... para mim, aquela chuva era 

diferente, parecia uma chuva de tristeza, 
e não entendia por quê. Não sabia o que 
tinha acontecido. Até que meu interfone 

tocou e recebi a noticia pelos patrões 
dele. Meu mundo desabou”, relata a mãe. 

 Whelisson Affonso dos Santos 
era um menino do sorriso largo e 
contagiante. Adorava café com leite 
e panetone. Trabalhava como téc-
nico de informática e tinha muitos 
sonhos, um deles era concluir a gra-
duação de engenharia elétrica que 
cursava havia um ano.

Desde criança, Whelisson enchia 
seus pais de alegria. Era traba-
lhador, amoroso e responsável, 

Um abraço gigante 
características que o fazia diferente. 
“Ele era muito afetivo, muito mesmo, 
desde pequeno. Muitas vezes escon-
dia os problemas para não me deixar 
triste, porque queria sempre me ver 
feliz”, conta a mãe, Roseli Affonso. 

Com 1,85 metro de altura, Whe-
lisson tinha um “abraço gigante”: 
“Eu sempre falava que gostava de 
abraçá-lo, pois eu podia sentir seu 
coração bater... eu cabia bem certi-
nho no coração dele”.

Whelisson era um lutador desde 
antes de nascer. A demora no parto 
o fez vir ao mundo quase sem oxi-
gênio, e foi levado às pressas para 
a UTI. Os médicos não deram muita 
esperança. Só restava esperar.

Mas quando chegou aos braços 
da mãe, Whelisson já estava corado 
e cheio de vida e Roseli teve a cer-
teza de que o bebê era um presente 
de Deus: “Deus só o emprestou para 
eu cuidar por Ele, agora o meu pre-
sente voltou para casa”. 

Roseli conta que Whelisson trans-
formou tudo ao seu redor. “Ele nos 
ensinou a ser uma família. Seu jeito 
mudou a nossa vida, nossa maneira 
de pensar, até a maneira de conver-
sar... Aprendemos muito com ele. 
Pedia bênção, dizia ‘eu te amo’, 
abraçava demais o pai dele...” 

Paixão pelo Fusca Azul 
Como muitos garotos, Whelisson dos 

Santos era apaixonado por carros, espe-
cialmente Fusca, e por isso tinha um azul, 
todo original. Sua mãe, Roseli, chamava o 

carro de “neto”.
“Ele entrava nesse Fusca e ficava super-

feliz, era a paixão dele. E dizia ‘Mãe, 
amo passar em frente às escolas porque 

aquela piazada se soqueia e eu saio rindo’”, 
referindo-se à famosa brincadeira do fusqui-
nha azul. “Ele podia estar com o problema 

que fosse, triste, bastava entrar no Fusca e a 
alegria vinha”.

No dia 10 de fevereiro, quando voltava de uma viagem de trabalho, Whelisson sofreu um 
grave acidente. Chovia muito, seu carro aquaplanou, ele perdeu o controle da direção, 
invadiu a pista contrária e atingiu um caminhão. Ele não sobreviveu.
No cemitério, consumida pela dor, Roseli dos Santos deixou uma mensagem aos amigos 
do filho: “Eu não deixei de pedir, mesmo com meu coração em pedaços, que os filhos 
valorizem seus pais e que os pais valorizem seus filhos. Que cada minuto de vida é uma 
importância de amar, de respeitar, de pedir bênção. O que aconteceu com o meu filho 
serve de exemplo para as pessoas darem valor à vida”. 
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No Paraná 
O Paraná, que já foi declarado em 
alerta para epidemia de dengue, 
registra 26.692 casos da doença, 
com 24 mortes. São 76.285 
notificações de suspeitos. Em 325 
dos 399 municípios há registro 
de dengue e 78 deles já estão em 
situação de epidemia.

 Apesar dos esforços da Secre-
taria de Saúde em combater o 
mosquito da dengue em Cascavel, 
os números não são nada ani-
madores. De acordo com o novo 
Boletim Epidemiológico da Sesau 
(Secretaria Municipal de Saúde), 
Cascavel registra, de julho de 2019 
até ontem (18), 140 casos confir-
mados de dengue, crescimento de 
64,7% em apenas uma semana. 

Do total de 140 casos, 127 
são autóctones, cinco importados 
e oito atribuídos. Além disso, há 
ainda 306 casos em análise por 
serem considerados suspeitos. 

Vale destacar que o Município 
conta com alto índice de infestação de 
5,2% do LirAa (Levantamento de índice 
Rápido Amostral por Aedes aegypti).

Os dados confirmam para o alto 
risco de epidemia. “Essa preocupa-
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normalmente com o marca-passo. O 
médico aconselha Téo a fazer a cirurgia 
na coluna, mas o rapaz tem medo dos 
riscos. Vicky teme que Helena não goste 
de ver Luna/Fiona trabalhando no restau-
rante e pede para a amiga se esconder. 
Luna/Fiona se surpreende ao saber que 
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Filipa espalha a notícia da existência 
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nas redes sociais, e acusa a menina de 
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é suspensa do colégio, e  indignada, 
Mirela denuncia Brenda para a diretora 
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contra a sua vontade, Vini retoma o 
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e sua mãe para conversar na diretoria. 
No colégio, Marcelo desperta o interesse 
de Violeta. Mosquito começa a trabalhar 
na padaria de Durval. Luca chama Carla 
e Gabi em sua casa para ter uma impor-
tante conversa.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Na coletiva de imprensa, Joaquim 

revela estar apaixonado por ‘Isabela’, 
e que ele e a Priscila são apenas ami-
gos. O adolescente explica que houve 
um equívoco da imprensa anterior-
mente. No vilarejo, Isabela conta para 
Téo que estava apenas brincando de 
passar um trote. Tomas diz que Safira 
pode conseguir um novo aumento para 
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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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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

MALHAÇÃO 
Meg e Guga têm um impasse por 

causa de Max e Regina. Celso revela 
a Jaqueline o que houve entre ele e 
Paula. Serginho é indenizado por seu 
processo. Durante o debate na escola, 
Marquinhos convoca Paula para falar 
sobre Celso. Regina recebe a intimação 
de divórcio de um Oficial de Justiça e 
procura Max. O discurso de Jaqueline 
viraliza nas redes sociais, e Thiago fica 
orgulhoso. Joaquim procura Lígia. Paula 
se despede de Jaqueline. Guga confronta 
Max. Rui afirma a Rita que não quer mais 
a guarda de Nina.

ÉRAMOS SEIS 
As tropas chegam a Itapetininga. 

Maria, Olga e Zeca encontram Alfredo e 
o parabenizam pela luta. Soraia garante 
a Julinho que, em breve, os dois serão 
noivos. Lili agradece o apoio de Marcelo. 
Shirley finge estar doente, e Inês pede 
que Afonso cuide da mãe enquanto esti-
ver fora. Adelaide se despede e garante 
a Emília que, quando voltar, resolverá a 
situação de Justina. Shirley arma para 
que Durvalina pense que dormiu com 
Afonso.

SALVE-SE QUEM PUDER 
Alexia propõe a Luna e Kyra que 

elas sigam Renzo e o denunciem para 
a Polícia Federal. Edgar demonstra inte-
resse por Ermelinda. Renzo finge que-
rer conhecer os amigos de Dominique. 
Alan garante aos filhos que eles se 
acostumarão com Kyra/Cleyde. Tarantino 
explica a Tammy que os dois não ficarão 
mais juntos. Agnes incentiva Bia a viver 

Thelma confirma sua gravidez 
do bebê de Camila e Danilo

Em “Amor de mãe” Magno agradece Betina por lhe contar sobre Genilson. 
Nicete questiona Betina sobre seus sentimentos por Magno. O restaurante de 
Thelma e Danilo faz sucesso. Penha afirma a Álvaro que assumirá os negócios 
de Belizário. Januário disfarça para Oliveira seu encontro com Lurdes. Lurdes 
repreende o comportamento de Januário. Matias e Miranda ficam juntos nova-
mente. Thelma confirma sua gravidez do bebê de Camila e Danilo. Jane afirma a 
Thelma que ela precisa aceitar o fato de que Danilo é adotado, e Durval ouve. 

ele, pois se ela o ajudar, ele também 
lhe ajudará. Dóris está triste em casa 
e se abre apenas com Matheus. A 
pequena pergunta se o pai deles pode 
ter uma amante.

AMOR SEM IGUAL 
Pedro Antônio recusa a proposta de 

Fernanda de morar em um local alugado 
por ela. Miguel aconselha Hugo a dizer a 
verdade para Maria Antônia. Juliano pede 
a mão da filha de Oxente em namoro. 
Furacão volta do programa com Bernardo 
e vê uma carta escrita por Duplex. Ela 
descobre que o noivo ficou magoado 
por não poder bancá-la e fugiu. Tobias 
é cínico com a irmã. Fonseca investiga 
Bernardo sem ele saber. Miguel diz ter 
alguém para mostrar à Poderosa. Hugo 
revela a verdade para Maria Antônia 
sobre o verdadeiro amigo virtual dela. 
Poderosa se surpreende ao ver Duplex. 
Miguel explica que já sabe quem mandou 
Bernardo matá-la.

O RICO E LÁZARO 
Shag-Shag insinua que Labash-Mar-

duk possa ser filho do rei. Aspenaz diz 
não acreditar. A adivinha não revela o 
motivo do encontro para Darice, que sai 
rapidamente. Joana e Matias pedem 
ajuda a Daniel para libertar Ravina. Zelfa 
passa mal ao saber que o filho de Zado-
que está preso. Levi vai à casa de Ravina 
e encontra com Dana. Ela começa a cho-
rar e diz que não pode mais se casar, 
pois não é mais pura. Nebuzaradã vai 
ao calabouço e ameaça Joaquim. Darice 
encontra com Sammu-Ramat e diz que 
precisa falar sobre o segredo da origem 
do menino Labash-Marduk. 
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Você estará preocupado com os problemas de 
outras pessoas e lhes dará apoio. Você deve 
consumir mais vitaminas para poder aguentar 
este mês, que vai ser muito agitado.

Você precisa aproveitar o calor de pessoas pró-
ximas a você e suas emoções o estão guiando 
na direção certa. Festas, atividades de lazer e 
reuniões com a família ou amigos são boas para 
recarregar suas baterias. Saia de sua concha.

Seja determinado se a tentação se tornar forte 
demais para você. Você está achando difícil man-
ter a calma hoje! Você está em melhor forma e se 
sente mais capaz de enfrentar o que precisa ser 
enfrentado. Não se afunde em discussões inúteis.

Você estará mais sério do que o habitual, o que 
poderia ser interpretado como mau humor, por isso 
fique aberto a outras pessoas. Contrastes estão no 
horizonte e sua saúde irá flutuar. É essencial distri-
buir suas atividades uniformemente ao longo do dia.

Você se sente pronto para mudar as coisas, che-
gue às devidas conclusões e comece tudo nova-
mente. Sua saúde será afetada por problemas 
renais, você deve beber mais líquidos. Elimine 
o que não é necessário em todos os aspectos.

Você estará mais à vontade para pensar pro-
fundamente sobre suas esperanças e sonhos. 
Você vai se sentir feliz com você mesmo, em 
harmonia com seus valores, e estará mais atento 
às necessidades do seu corpo - continue assim.

Você está pronto para perdoar e esquecer o 
passado, faça isso sem arrependimentos! Sua 
disposição meditativa está pedindo que você, 
com razão, tire um tempo para relaxar enquanto 
persegue os seus pensamentos mais profundos.

Suas ideias estão mais claras e chegou a hora 
de tomar uma decisão que envolve compromisso 
em longo prazo. Você tem as ferramentas neces-
sárias para enfrentar e resolver problemas que o 
estão incomodando profundamente.

Você está mais orgulhoso do que nunca por 
manter suas promessas e ficará satisfeito com 
si mesmo e suas ações hoje. Não passe horas 
falando sobre problemas de saúde com algumas 
pessoas, isso faz você parecer hipocondríaco.

As boas notícias estarão à vista e o sentimento 
no ar hoje só vai aumentar a sua confiança. 
Aproveite ao máximo a relativa calma de hoje 
para realmente pensar sobre o que está fal-
tando em sua dieta.

Aos olhos das outras pessoas, você vai parecer 
ser mais profundo e vai ganhar reconhecimento 
por isso. Fazer exercício e beber mais líquidos 
são recomendações para recarregar as bate-
rias e ajudar a esclarecer as ideias.

Sua visão rígida está fazendo você testar aqueles 
que o rodeiam. A seleção natural está em funciona-
mento, controle o seu entusiasmo. Você sente uma 
necessidade absoluta de tirar o máximo de proveito 
da vida. Não se segure, você precisa disso.
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tanque
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"trio"

Recipien-
te no qual
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folha do
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Fruto
servido

com
granola

Controle
(?), aces-

sório
da TV

Nome da
letra que
não ante-
cede o "P"

O elétrico
facilita o
uso do
fogão

É mais
puro nas

áreas
verdes

Ordem
dos advo-

gados
(sigla) 

Caixa
óssea

onde fica
o cérebro

Peça que
sustenta 
o avião
no ar

"Mona (?)", obra de
Leonardo da Vinci
O ponto mais alto

da montanha 

Tênis de
mesa
Próton

(símbolo)

Matéria
de ensino
Ânsia de
vômito

Pedra usa-
da em pias

Festa
havaiana

Hiato de
"beata"
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de óculos

Antônio
Carlos,

radialista

Torna
doce
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radioativo

Material
de bolsas
e sapatos 

Caminhão
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porta reti-

rantes
(bras.)

Quarto, 
em inglês
Primeiro
verbete

Deputado
(abrev.)

Alta tem-
peratura

Peneirado
(?) Garrido, 

cantor 
brasileiro

Berílio
(símbolo)
Tato Ga-
bus, ator

5a vogal
Tipo de
cama

portátil

Aquele
indivíduo

Carta do
baralho

Lei;
norma

4/room. 6/crânio — página — perece. 10/disciplina.
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(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências
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por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
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da urina 

(?) aloura-
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pó de vidro
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aliança
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em inglês
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da: a mãe
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(abrev.)
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mento de
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problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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l Fundos de campanha
Atualmente, existem dois fundos 

utilizados para financiar partidos 
políticos e seus candidatos: o Fundo 
Eleitoral e o Fundo Partidário.

O Fundo Eleitoral, como já foi ana-
lisado ao lado, foi criado em 2017. Sua 
criação se seguiu à proibição do finan-
ciamento privado de campanha em 2015.

O Fundo Partidário é formado por 
dotações orçamentárias da União, ou 
seja, por verba pública destinada a suprir 
os partidos. Também compõem o fundo 
doações de pessoas físicas ou jurídicas. 

 Pacheco anuncia que irá abrir mão do 
Fundo Eleitoral na eleição municipal 2020 

 Pré-candidato a prefeito de Cascavel, 
o deputado Marcio Pacheco (PDT) anun-
ciou que irá abrir mão do bilionário Fundo 
Eleitoral, criado pela Lei 13.877/2019, 
para as eleições municipais deste ano, 
quando os brasileiros irão votar para pre-
feito e vereador. Para Pacheco, o Fundo 
Eleitoral é ilegítimo e imoral.

O anúncio foi feito na semana passada 
pelo deputado em suas redes sociais. 

“Esse fundo eleitoral é uma afronta 
ao cidadão brasileiro, que trabalha 
e recolhe seus impostos”, afirma 
Pacheco em um vídeo que circula em 
suas redes sociais. 

De acordo com ele, a decisão é dei-
xar registrado, antecipadamente, a sua 
posição em relação aos recursos desti-
nados ao processo eleitoral deste ano. 
“Em sete anos de vida pública, sempre 
fiz política transparente e franciscana, 
diferente desses políticos tradicionais 
que gastam milhões de verbas públicas 
em suas campanhas”. 

Pacheco diz que a decisão de abrir 
mão do Fundo Eleitoral é uma questão 
de coerência com seu discurso e tam-
bém uma forma de mudar as práticas 
atuais de campanha.

“Nas eleições de 2018, por exem-
plo, eu não fiz uso dos recursos do 
Fundão Eleitoral. Mesmo assim, fui 
reeleito deputado estadual com uma 
votação de quase 40 mil votos. Era 
meu compromisso de campanha. Ficou 
provado que não era apenas discurso e 
sim uma prática em favor do respeito 
ao dinheiro do contribuinte. Vou seguir 
esse mesmo caminho com campanhas 
limpas e franciscanas”, afirma.

Pacheco, que é também o presi-
dente do PDT em Cascavel, disse que 
o partido quer trabalhar as candidaturas 
usando outras ferramentas disponíveis, 
como as redes sociais, com apoio dos 
militantes e de seus filiados. 

Para ele, caberá à população ava-
liar o comportamento dos candidatos 
no processo eleitoral. 

Os bilhões do Fundo Eleitoral serão 
transformados em santinhos, cartazes, 
adesivos e programas eleitorais. Tudo 
isso não tem retorno ao País. Retorno 
mesmo seria se esse dinheiro fosse 
investido em educação, saúde, infraes-
trutura, segurança pública e tantas outras 
ações públicas que a população deseja.

O Fundo Eleitoral foi criado em 2017 
para bancar as despesas de campanhas 
eleitorais para compensar o fim do finan-
ciamento privado. Ele só está disponível 
em ano de eleição. Em 2018, o valor foi de 
R$ 1,7 bilhão para os partidos registrados 
no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em 
2020, foram aprovados R$ 2 bilhões.
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A gente sabe o quanto você batalhou
para conquistar seu dinheiro.
As noites trabalhando.
Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.
Venha conversar sobre investimentos
com quem tem mais de 116 anos de
experiência e a confiança de
4 milhões de pessoas.

SAC: 0800 724 7220
Deficientes Auditivos
ou de Fala: 0800 724 0525
Ouvidoria: 0800 646 2519

sicredi.com.br

PORTFÓLIO
COMPLETO DE

INVESTIMENTOS

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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2- MATHEUS HENRIQUE MEZZALIRA E CAMILA KLEINIBING CLARE
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DH busca 
estuprador assassino
A DH (Delegacia de Homicídios) 
continua realizando diligências em 
busca do autor do estupro e do 
assassinato de Andressa Brito de 
Souza de Lima, de 26 anos, e da 
tentativa de homicídio do filho dela, 
um bebê de dez meses encontrado 
ferido debaixo de diversas várias 
cobertas. Os crimes aconteceram na 
última sexta-feira (14) na Vila Cajati, 
área rural de Cascavel. 
A principal suspeita é do relato de 
moradores, que viram um sujeito 
estranho a eles andando pelo local. 
O corpo de Andressa foi encontrado 
na casa em que morava. Ela foi estu-
prada e morta a facadas. 
A polícia pede ajuda da comunidade 
e para que qualquer informação 
sobre o crime seja informada, de 
forma anônima, pelos telefones 197 
e (45) 99909-3842, celular de plan-
tão da Delegacia de Homicídios. 

Policiais militares da Cavalaria, 
que pertencem ao 6º Batalhão de 
Polícia Militar, estão percorrendo 
vários bairros de Cascavel durante 
esta semana. São eles: Parque 
Verde, Tropical, Claudete, Can-
celli, Canadá e Country. A ação é 
organizada pelo Conseg (Conselho 
de Segurança de Cascavel) e tem 
o objetivo de oferecer mais segu-
rança a esses locais, além de pro-
mover a integração da polícia com 
a população. “Antigamente, só era 
possível ver a Cavalaria no Centro 
de Cascavel e hoje não, através 
da parceria entre o Conseg e o 
comando da PM, os policiais estão 
indo para vários bairros distantes. 
Para os moradores, o cavalo com 
a equipe policial acaba sendo uma 
atração”, afirma o presidente do 
Conselho de Segurança de Casca-
vel, Clóvis Petrocelli. 

Para o soldado Francisco Pereira 
da Silva, que pertence à Cavalaria, 
além da integração com a comu-
nidade, o patrulhamento nas ruas 
dos bairros inibe práticas crimino-
sas. “Já tivemos algumas situa-
ções que conseguimos resolver 
o crime somente com o patrulha-
mento a cavalo pois os indivíduos, 
ao avistarem as equipes, dispen-
sam drogas, outros desistem de 
roubos e furtos, ou seja, o objetivo 
é trazer uma melhor qualidade de 
vida aos moradores da cidade”.

Os trabalhos seguem até o 
fim de semana e nos pontos de 
parada para descanso dos animais 

Cavalaria percorre 
bairros de Cascavel

a orientação é para que as pes-
soas ofereçam água aos policiais 
e incentivem as crianças a tirarem 
fotos com a equipe, além de trocar 
informações e até fazer possíveis 
denúncias relacionadas a situa-
ções registradas nessas regiões. 

PRESENÇA da Cavalaria, além de mais segu-
rança, vira atração nos bairros

 CONSEG



15ESPORTECASCAVEL, 19 DE FEVEREIRO DE 2020

 O Cascavel Futsal já sabe 
quem vai enfrentar na estreia 
do Campeonato Paranaense da 
Chave Ouro 2020. A tabela das 
três primeiras rodadas foi divul-
gada pela Federação Paranaense 
de Futsal, após o congresso téc-
nico realizado no último domingo 
em Pato Branco.

A primeira par tida será no 
Ginásio da Neva, dia 14 de 
março, contra o Palmas Futsal, 
mesmo adversário da estreia do 
ano passado. O confronto entre 
as duas equipes em 2019 foi 
equilibrado com duas goleadas, 
uma para cada lado.

Na aber tura da competição, 
em março do ano passado, o 
Cascavel Futsal fez sete a dois 

 Os cascavelenses Bárbara Vitó-
ria Jorente Marroque e Eduardo 
Gomes Oliveira Gruchoski são o 
Brasil no Circuito Mundial de Tênis 
de Mesa, em Lima, no Peru, de 9 
a 14 de março. Eles garantiram a 
vaga para as disputas ao ficarem 
entre os melhores atletas do País 
na modalidade. 

A competição vai reunir mesate-
nistas de todo o mundo nas cate-
gorias Cadete e Juvenil. Além da 
categoria Individual, os atletas de 
Cascavel vão disputar também por 
equipe e duplas.

TREINAMENTOS
Essa é a primeira competição 

mundial que os atletas cascave-
lenses participam, por isso o ritmo 
de treinos da dupla se intensificou 
nas últimas semanas. Pelo menos 
uma hora e meia de academia e 

Rumo ao Circuito Mundial
mais três horas de trabalhos com 
o técnico Edson Marroque por dia. 
“O ritmo está bem intenso. Temos 
mais alguns dias para corrigir 
todos os detalhes. Sabemos que 
não será fácil, pois eles vão enfren-
tar atletas de alto nível, mas confio 
na dupla e a expectativa é de que 
consigam um bom desempenho, 
quem sabe até pódio. Só o fato de 
estarem na competição já é uma 
vitória”, afirma o técnico.

Os atletas e o técnico embar-
cam para o Peru no dia 8 de março. 

Apoio
A Associação dos Mesatenistas de Cascavel lançou uma campanha para captar 

recursos para pagar os custos da viagem ao Peru e a hospedagem dos atletas. Quem 
quiser colaborar pode fazer o depósito, de qualquer valor, na conta da Associação: 
Banco: 756 (Banco Cooperativo do Brasil S.A), Agência 0001-9; Conta poupança: 

62.875.202-4; CNPJ 26756810/0001-66. O telefone para contato é (45) 99924-0216.

EQUIPE cascavelense se 
prepara para o Mundial 

AMC

Cascavel futsal estreia na Neva
na Neva e depois, na primeira 
rodada do returno, recebeu o 
troco: em casa, a equipe do 
sudoeste aplicou sete a zero.

Depois do Palmas, a equipe 
cascavelense enfrenta o Ampére 
fora de casa e recebe o Umua-
rama, também na Neva. As datas 
desses dois últimos jogos depen-
dem da definição das datas de 
jogos da Liga Nacional.

Na competição nacional, o 
Cascavel estreia no dia 27 de 
março contra a equipe da Intelli/
Dracena e depois, em data ainda 
a ser confirmada, recebe o Car-
los Barbosa, na Neva.

AMISTOSOS
O time cascavelense fará 

ainda uma série de par tidas 
amistosas antes da estreia na 
Chave Ouro. No dia 23 de feve-
reiro enfrenta o Marreco Futsal 
no Ginásio Gentil Rossatto, em 
Boa Vista da Aparecida.

A equipe Tricolor também con-
firmou presença na Copa das 
Cachoeiras Gigantes em Pruden-
tópolis, nos dias 27, 28 e 29 
de fevereiro. Participarão desse 
quadrangular as equipe do Pru-
dentópolis Futsal, Campo Mourão 
Futsal e CAD de Guarapuava.

As par tidas amistosas ser-
vem de preparação para a 
movimentada temporada do 
Cascavel Futsal, que vai dis-
putar a Liga Nacional, a Série 
Ouro e a Liga Futsal Paraná. 



16 ESPORTE HOJE NEWS, 19 DE FEVEREIRO DE 2020

 Líder isolado do Paranaense, o 
FC Cascavel recebe neste sábado 
(22), às 18h, o Toledo, para o tradi-
cional Clássico da Soja. E, mais uma 
vez, a Serpente Aurinegra conta com 
o apoio da torcida, que lotou o Está-
dio Olímpico Regional no último jogo.

Embora venha de uma ótima 
sequência, 16 pontos, cinco vitó-
rias e um empate em sete rodadas, 
o FC pode pegar um adversário 

Clássico da Soja
com fome de vencer para escapar 
da degola. Com quatro pontos, o 
Toledo é o penúltimo na tabela.

Os ingressos já estão sendo 
vendidos a R$ 32 na arquibancada 
descoberta e a R$ 17 para quem 
for com a camisa do FC Cascavel. 
Na arquibancada coberta, o valor 
é de R$ 82, ou R$ 42 para quem 
estiver com a camisa do FC. Socio-
torcedor não paga ingresso.

Jogo duro
Embalado com a vitória de 
virada sobre o Coritiba na 
última rodada, o CR Cascavel vai 
encontrar pedreira pela frente. 
O Athletico Paranaense já adian-
tou que vai usar o elenco prin-
cipal no jogo deste sábado, pela 
oitava rodada do Paranaense. 
O Furacão vai aproveitar o jogo 
como preparação para a estreia 
na Copa Libertadores, no dia 3 
de março, também na 
Arena da Baixada.
Em nono na tabela, o CR Casca-
vel tem sete pontos; já o Athle-
tico ocupa a terceira colocação, 
com 13 pontos.

  SEXTA-FEIRA
 Coritiba x Cianorte

   SÁBADO
 União x Paraná
 Athletico x Cascavel CR
 PSTC x Paraná
 FC Cascavel  x Toledo
 Londrina x Rio Branco 

8ª RODADA

O Flamengo faz nesta quarta-feira (19) a 
primeira partida da decisão da Recopa Sul-A-
mericana com o Independiente Del Valle no 
estádio Atahualpa. Campeão da Libertadores, 
o Flamengo busca seu sexto título internacional 
e quer o segundo título do ano. O primeiro 
foi o da Supercopa do Brasil, conquistado no 
último domingo com uma vitória sobre o Athle-
tico Paranaense. A segunda partida será no dia 
26, no Maracanã, às 21h30.

REPRODUÇÃO AGÊNCIA BRASIL

ONDE TEM ÁGUA PARADA, PODE TER DENGUE. FAÇA SUA PARTE.

90% DOS FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE 
ESTÃO EM RESIDÊNCIAS E EMPRESAS.
Mais do que nunca, você precisa fazer sua parte
pra gente vencer a dengue.

CONFIRA A BANDEJA 
ATRÁS DA GELADEIRA

LIMPE
O QUINTAL

NÃO DEIXE LIXO ACUMULADO 
NEM ÁGUA PARADA

RETIRE A ÁGUA 
DAS BROMÉLIAS

CUIDE DAS CALHAS, 
RALOS E CAIXAS D’ÁGUA

O PERIGO 
ESTÁ NO SEU
QUINTAL.
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