
Janela partidária deixa partido do 
prefeito com 7 vereadores na Câmara
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Saiba tudo sobre o auxílio de R$ 600 
a informais e como fazer o cadastro
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Paranhos lança hoje pacote social e econômico 
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Dengue mata!
Cascavel confirmou ontem a segunda morte por 

dengue neste ano, e ainda aguarda resultado de mais 
uma ocorrida no último domingo. Com o aumento 
de casos, os agentes de endemias voltaram às ruas 

para intensificar as vistorias e insistir para a população 
manter os quintais limpos. l Pág. 7
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 A crise causada pela pandemia de coronavírus tem atingido todos os setores e também 
não perdoa o poder público. Com as ruas vazias, rodoviária e aeroporto fechados, a 

Cettrans viu sua arrecadação despencar 70% em março e agora faz as contas para ver 
como vai pagar as despesas. Uma das soluções será pedir ajuda à prefeitura para cobrir 

ao menos os salários. 

Receita cai 70% e Cettrans
pede socorro à prefeitura

l Pág. 3
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‘‘Meu avô, a Páscoa, novos tempos
A Páscoa chega bem, a propósito, pois o mundo está precisando de 

renovação, de renascimento, de libertação, tudo o que ela significa. O 
mundo está por demais conturbado, está doente, está em quarentena. 
O mundo parou. Chance para nós, seres humanos, nos revisitarmos e 
nos reconstruirmos.

O ser humano está perdendo a sua essência, o seu rumo, a sua 
humanidade, e a violência e o ódio estão tentando calar a voz da paz, da 
harmonia, da tolerância. Então precisamos, todos, refletir sobre o sentido 
da Páscoa e procurar o caminho do renascimento deste nosso mundo, o 
caminho da união e do perdão, da capacidade que ainda temos de sermos 
generosos, da conscientização de que precisamos mudar. Precisamos 
mudar, porque até na desgraça maior, uma pandemia que assola os quatro 
cantos do mundo, as pessoas estão brigando por diferenças políticas.

Apesar de tudo isso, a Páscoa me traz a lembrança boa do meu 
avô Lúcio.

Ele era ferroviário, assim como quase todos na família, e a imagem 
dele chegando à nossa casa com uma cesta de vime pendurada no braço 
direito não me sai da memória. Nossa casa ficava distante da estação 
ferroviária, em Corupá, mais ou menos uns dois quilômetros. Mas lá vinha 
ele, a pé, com a cesta cheia de guloseimas para nós, os netos. Ele trazia 
aquelas balas grandes e coloridas, do tamanho de um ovo de galinha, 
que hoje já não existem mais, trazia babaçu maduro, um coco amarelo 
do tamanho de um ovo de galinha, com uma ou duas amêndoas dentro, 
do tamanho de uma castanha do Pará. Trazia tucum maduro - uma fruta 
parecida com butiá, mas preta. Trazia goiabas, maria-mole, aquelas balas 
coloridas que eram cortadas em fatias grossas e que tinham um desenho 
no interior, nem sei se ainda existem.

Era uma festa a chegada do meu avô à nossa casa. Acho que ele 
ficava colecionando todas essas frutas e doces para encher a cesta e, 
num dia de folga, tocar para Corupá para entregar tudo aquilo pra gente. 
Coisas simples, mas que eram oferecidas com carinho e tinham um valor 
incomensurável. Tinham um gosto de Páscoa, pois ele provava e renovava 
o seu carinho pelos netos.

Não lembro mais do rosto do meu avô, só lembro que ele era careca, 
tinha apenas uma coroa ao redor da cabeça. E, engraçado, apesar de não 
lembrar do rosto dele, eu ainda o vejo chegando com a cesta no braço, 
cheia de oferendas. Como se fosse a Páscoa chegando. Saudade...

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor 
luizcarlosamorim.blogspot.com.br

“Vi na televisão 
e decidi ajudar. 

Deixamos a caixa 
em uma praça perto 

de casa e todos os dias 
reabastecemos ela. Fico 
muito feliz por 
poder ajudar 
quem mais 
precisa”.

Lucas Ruiz, de 6 anos, 
montou uma caixa para 

coletar mantimentos para 
os moradores de rua. Ele 
deixa a caixa no hall do 

prédio onde mora com os 
pais, em Bauru (SP). A ideia 

foi muito bem recebida 
pelos vizinhos, que toda 

noite reabastecem a caixa. 
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por Luiz Aparecido
esportes@cascavelnews.com.br Quarta-feira, 8/4/2020Bandeirada8 O Paraná
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TIME DO

Lotomania
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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max 25
min 14

Céu claro
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concurso: 1950

Theo Salomão 100% virtual
Praticamente um mês depois de disputar sua última competição, Theo Salomão (Ajel Ma-

teriais Elétricos), de apenas oito anos, foca em atividades extrapista enquanto espera pela 
volta da normalidade no mundo. Assim como centenas de milhões de pessoas, o jovem pi-
loto goiano está isolado em casa, atendendo as determinações impostas por conta da pan-
demia mundial do coronavírus. Estreando na categoria Cadete nesta temporada, Salomão 
cumpre a quarentena treinando no simulador. Paralelo a isso, o piloto continua estudando, 

assistindo às aulas e fazendo suas tarefas escolares pela internet.

Ü Fórmula 1
A Fórmula 1 adia mais uma 
vez a abertura da tempora-
da 2020. O GP do Canadá, 
previsto para 14 de junho e 
que abriria a temporada, foi 
adiado e não tem nova data 
marcada. Assim, a primeira 
prova do ano passa a ser o 
GP da França, marcado para 
28 de junho. 

Ü Londrina
Beto Borghesi e Aloysio An-
drade aguardam a pandemia 
do coronavírus terminar para 
marcarem as 500 Milhas de 
Londrina deste ano.

Ü Indianápolis
Roger Penske, agora dono da 
Fórmula Indy e do Autódromo 
Indianápolis Speed Way, já 
admite a possibilidade do 
cancelamento de toda a 
temporada da Fórmula Indy 
deste ano. Se isso acon-
tecer, ele pretende realizar 
apenas as 500 Milhas de 
Indianápolis, mesmo que 
seja em dezembro. Seria o 
grande evento do ano. 

Federação Paranaense homologa o
regulamento da Cascavel de Ouro

 A 34ª Cascavel de Ouro, 
prevista para ser disputada 
no dia 1º de novembro, no 
Autódromo Zilmar Beux, 
em Cascavel, tem o regu-
lamento homologado pela 
Federação Paranaense de 
Automobilismo (FPrA). 
O documento está à dis-
posição das equipes e dos 
pilotos no site da entidade 
(fpra.com.br), no link regu-
lamento. Ou acesse pelo QR 
code ao lado.

Este ano, além da Casca-
vel de Ouro, com três horas 
de duração, será disputada 
também a 1ª Cascavel de 
Prata, com duração de duas 
horas. A promoção e a orga-
nização das duas provas 
são de Edson Massaro, com 
supervisão do Automóvel 
Clube de Cascavel e da Fede-
ração Paranaense de automo-
bilismo (FPrA).

Poderão participar da 
Cascavel de Ouro veículos 
1.6 fabricados a partir de 
janeiro de 2018. Já na Casca-
vel de Prata, os participantes 

serão com carros fabricados 
até dezembro de 2017. 

INSCRIÇÕES
As inscrições estão aber-

tas e podem ser feitas pelo 
site www.bibbos.com.br. O 
piloto seleciona o ícone “Ins-
crição da 34ª Cascavel de 
Ouro”, preenche o cadastro 
de compra, indica o número 
de parcelas desejado e finaliza 
o processo. O comprovante 
da operação (print de tela ou 
cópia dos dados apresentados 
pelo site) é enviado por e-mail 
para cascaveldeouro2020@
gmail.com. A confecção da 
ficha de inscrição da dupla ou 
do trio é feita em seguida.

As inscrições feitas de 1º 
de abril a 30 de junho terão 
desconto de R$ 500. De 1º 
de julho a 30 de setembro, a 
inscrição será sem desconto, 
podendo ser parcelada até 
outubro. A partir de 1º de 
outubro o promotor terá a 
opção de aceitar ou não a 
inscrição, mediante o paga-
mento da taxa de R$ 6.000.

Já para a 1ª Cascavel 
de Prata, a taxa de inscri-
ção será de R$ 4.000. Quem 
garantir participação até 30 
de junho terá um desconto de 
R$ 500. De 1º de julho a 30 
de setembro, o valor será sem 
desconto, R$ 4.000, podendo 
ser parcelado até outubro. 
A partir de 1º de outubro, a 
taxa será de R$ 4.500, tendo 
o promotor a opção de aceitar 
ou não a inscrição. 

PREMIAÇÃO
Além da cobiçada premia-

ção em troféu, o ganhador da 
Cascavel de Ouro terá a pre-
miação de R$ 100.000. Do 
segundo ao quinto colocado, 
o prêmio será de 50% da taxa 
de inscrição para a prova de 
2021. Do sexto ao 10º, a pre-
miação será de 10% da taxa 
de inscrição para a prova de 
2021. O pole position ganha 
50% da inscrição para 2021. 

A premiação da 1ª Cas-
cavel de Prata será de R$ 
50.000 para o vencedor. Do 
segundo ao quinto colocado, 

50% da taxa de inscrição para 
2021; do sexto ao 10º, 10% da 
taxa de inscrição para 2021 e, 
pole position, de 50%. 

Passe o leitor de QR code para 
acessar a íntegra do regulamento

A Cascavel de Ouro é uma das provas que congestionam os boxes do Autódromo Zilmar Beux VANDERLEY SOARES
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 Assim como diversos outros 
segmentos da economia, a Cet-
trans também sofreu um baque 
com a pandemia do novo corona-
vírus. Com as ruas de Cascavel 
vazias durante duas semanas, 
rodoviária e aeroporto fechados, a 
queda na arrecadação foi de 70% 
e não tem dinheiro suficiente para 
pagar os salários no fim do mês.

Esse é um dos desafios que a 
contadora Simoni Soares da Silva 
acaba de assumir, ao ser nomeada 
a nova liquidante da Cettrans.

Segundo ela, os trabalhos da 
liquidação continuam, mas, em 
razão do momento, há essa nova 
emergência a ser resolvida. Está 
sendo feito o levantamento das 
contas e até amanhã, no máximo 
sexta-feira, os números serão apre-
sentados ao prefeito Leonaldo Para-
nhos na busca por uma saída. Muito 
provavelmente, o Município terá de 
injetar dinheiro na companhia para 
arcar com a folha de pagamento. 

Simoni lembra ainda que a crise 

Sem arrecadação, Cettrans 
vai pedir socorro à prefeitura

atingiu o Município como um todo, 
gerando significativa queda na arre-
cadação e uma elevação não pro-
gramada das despesas.

Fechada há duas semanas, a 
partir da próxima semana a Rodo-
viária de Cascavel deve ser reaberta. 
Contudo, a volta do transporte vai 
ocorrer de maneira bem gradual, 
até porque muitas empresas reti-
raram os ônibus devido à falta de 
passageiros. E nada indica que essa 
demanda será reaquecida em breve. 

Como é responsável pelos ter-
minais rodoviário e aeroportuário, a 
Cettrans recebe taxas de embarque, 
só que há duas semanas não há 
movimentação nesses locais. Sem 
serviço, sem arrecadação.

E A TRANSITAR?
Além desses desafios, Simoni 

precisa se concentrar no processo 
de liquidação da Cettrans para dar 
lugar à Transitar (Autarquia Municipal 
de Mobilidade, Trânsito e Cidadania), 
que assumirá os serviços de trânsito 

e transporte de Cascavel. 
Segundo ela, o prazo estipu-

lado para a conclusão da principal 
parte está mantido: fim de julho. A 
intenção é que a partir dessa data 
possa haver de fato a migração da 
Cettrans (funcionários, serviços, 
orçamento) para a Transitar.

 Com o fim do prazo para a desin-
compatibilização de cargos públicos 
para estar apto a disputar as eleições 
municipais deste ano, houve uma sig-
nificativa mudança no quadro admi-
nistrativo da Prefeitura de Cascavel. 
Seis secretários saíram e 23 diretores 
e assessores foram exonerados. A 
maior parte deles está filiada ao PSC, 
partido do prefeito Leonaldo Paranhos.

Saíram no sábado (4): Edson 
Vasconcellos, presidente do IPC 
(Instituto de Planejamento de Cas-
cavel); Hudson Moreschi, secretário 
de Assistência Social; João Alberto 
Soares de Andrade, secretário 
de Desenvolvimento Econômico; 

Ricardo Bulgarelli, secretário de Cul-
tura e Esporte; Ney Haveroth, secre-
tário de Agricultura; e, Vander Piaia, 
liquidante da Cettrans.

Ontem (7) mesmo foi publicada 
a nomeação de alguns substitutos.

Rosely Vascelai retorna ao 
comando da Ação Social; Walter 
Parcianello acumula a presidência 
do IPMC com a Secretaria de Cul-
tura e Esportes; Simoni Soares da 
Silva assume o lugar de Vander na 
Cettrans; e Tales Riedi Guilherme 
tornou-se presidente do IPC.

Continuavam vagas até ontem as 
Secretarias de Agricultura e Desen-
volvimento Econômico. 

Fim da janela 
partidária: PSC 

cresce na Câmara
Terminou na última sexta (3) a cha-

mada janela eleitoral, que permite a 
mudança de partido de cargos eleti-

vos. Em Cascavel, 11 dos 21 vereado-
res trocaram de siglas. Com a nova 
composição, quem ganhou força foi 

o PSC do prefeito Paranhos, com sete 
vereadores. PL, MSB, Patriota e PDT 
têm dois cada um. No total, são 11 

siglas partidárias. 

Eleições: exonerados e nomeados

Sidnei Mazuttti ..................do PSL para o PSC
Pedro Sampaio .................do PSDB para o PSC
Romulo Quintino ...............do PSL para o PSC
Sebastião Madril ...............do PMB para o PSC
Aldonir Cabral ...................do PDT para o PL
Rafael Brugnerotto  ..........do PSB para o PL
Jorge Luiz Bocasanta .......do Pros para o Patriota
Valdecir Alcântara  ............do PSL para o Patriota
Josué de Oliveira ..............do PTC para o MDB
Nadir Lovrea .....................do Avante para o Pros
Paulo Porto .......................do PCdoB para o PT

VEREADORES QUE 
MUDARAM DE PARTIDO: 

Alécio Espinola ........................ PSC
Carlinhos Oliveira .................... PSC
Celso Luiz Dal Molin  ............... PR
Fernando Hallberg  .................. PDT
Jaime Vasatta  ......................... Podemos
Mauro Emílio Seibert  .............. PP
Misael Pereira Jr  ..................... PSC 
Olavo dos Santos  ................... PHS
Roberto Parra  ......................... MDB
Serginho Ribeiro  ..................... PDT

DEMAIS VEREADORES
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n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Christian Rizzi

 A queda nas temperaturas sentidas nos 
últimos dias, com a chegada de frentes frias 
que trouxeram chuva para a região oeste 
do Paraná, fizeram com que o consumo 
de água domiciliar também diminuísse. De 
acordo com a Sanepar, em março o con-
sumo chegou ao pico de 71 milhões de 
litros em apenas um dia; nesta semana, a 
média está em 69 milhões de litros diários. 

Os 44 milímetros de chuva registrado 
na segunda-feira (6) em Cascavel tam-
bém trouxeram alívio, mas a Companhia 
afirma que ainda não há motivos para 
comemorar, pois a situação segue com-
plicada. Para se ter ideia, o acumulado 
de chuva no quadrimestre é menos da 
metade do mesmo período de 2019. 

Este ano, choveu 365 milímetros, contra 
715mm em 2019. Já se comparar a anos 
anteriores os números preocupam ainda 
mais: em 2018 havia um acumulado de 
1.134mm e, em 2017, somava 847mm de 
chuva no mesmo período.  Apesar da situa-
ção crítica, que já levou a Sanepar e captar 
água do Lago Municipal de Cascavel, ainda 
não há previsão para adoção de rodízio no 
abastecimento urbano; contudo, a medida 
também não está descartada.

CAMINHÃO-PIPA 
A situação não se restringe a Cascavel. 

Crise hídrica: consumo diminui,
mas chuvas estão pela metade

Produção de energia
Na fronteira, além da paisagem das Cataratas do Iguaçu ter sido alterada com uma das 

maiores secas da história, com a vazão reduzida para 15% da média, a Usina Hidrelétrica de 
Itaipu ainda não registrou redução na produção de energia, mas a possibilidade existe para 

o segundo semestre caso não haja recuperação. 
De acordo com nota enviada pela Itaipu, até o momento o abastecimento segue normal-
mente. “A Itaipu está atendendo a ambos os países [Brasil e Paraguai] sem qualquer restri-
ção. Algum efeito da permanência das baixas vazões e estiagem no Estado do Paraná pode 
ocorrer no segundo semestre de 2020. A expectativa para o primeiro semestre é de baixo 
consumo de energia no Brasil e no Paraguai e excedente de oferta de energia no SIN-BR 

[Sistema Interligado Nacional]. Existe uma previsão de recuperação gradual [de chuva] ao 
longo deste mês e a ocorrência de frentes frias deve resultar em chuvas sobre o reservató-

rio de Itaipu, contribuindo para a elevação do nível do reservatório”. 

De acordo com a Sanepar, em Medianeira, 
além de rodízio adotado há mais de um 
mês, o abastecimento tem sido comple-
mentado diariamente com caminhões-pipa. 

ESTIAGEM 
seca quedas 
e evidencia 
paredões nas 
Cataratas do 
Iguaçu

Santa Lúcia também tem sido abastecida 
pelos caminhões e, em Santa Tereza, tem 
sido necessário o abastecimento pelos 
caminhões-pipa nos fins de semana. 
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 Como funciona o programa
O programa Tarifa Social funciona de forma escalonada. Exemplo: uma família com 
consumo mensal de 250 kWh paga os primeiros 30 kWh com 65% de desconto; a 
faixa entre 31 kWh e 100 kWh com 40% de desconto; a parcela entre 101 kWh e 

220 kWh com 10% de desconto; e a parte acima de 220 kWh sem desconto algum.
Para ter direito ao benefício, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único do 
Ministério da Cidadania e comprovar renda per capita que não exceda meio salário 

mínimo (R$ 522,5). Por ano, cada família recebe, em média, R$ 200 de subsídio.

 A Copel suspen-
deu os cor tes de 
energia para todas 
as residências e as 
unidades essenciais 
de saúde pelos pró-
ximos três meses no 
Paraná. Atualmente, 
a empresa conta 
com 4,7 milhões de 
unidades consumido-
ras no Estado, sendo 
que 3,8 milhões são 
residenciais.

A medida, anun-
ciada na segunda-
-feira (6), tem “obje-
tivo de permitir que as pessoas 
afetadas economicamente pela 
crise possam se organizar para 
realizar os pagamentos”.

Importante! A ação não implica na 
falta de cobrança nas contas. Ou seja, 
a população deve seguir pagando a 
conta de luz; se atrasar, os juros serão 
cobrados normalmente.

Nos casos de pagamento 
posterior à data de vencimento, 
incide a multa de 2%, juros de 
mora de 1% ao mês calculados 
com atualização diária, e atualiza-
ção monetária baseada no IGP-M 

Copel suspende corte de energia 
pelos próximos três meses

(Fundação Getulio Vargas).
Além disso, o consumidor 

que teve sua energia cor tada 
por falta de pagamento anterior 
à medida anunciada deve qui-
tar o débito e solicitar a religação 
nos canais de atendimento. 

Tarifa social Pela primeira 
vez em cinco anos, o governo federal vai 
aportar recursos para bancar a conta de 
luz da população mais pobre. Após sema-
nas de debates intensos entre técnicos, o 
Ministério da Economia aceitou destinar 
R$ 900 milhões ao programa Tarifa Social, 
que atende 9,4 milhões de famílias em 
todo o País. A proposta faz parte das ações 
de enfrentamento ao avanço do novo 
coronavírus no País.

Uma medida provisória sobre o tema está 
em fase final de elaboração e prevê que 
o Tesouro ajude a pagar a conta de luz 
das pessoas de baixa renda, por até três 
meses, desde que o consumo seja de até 
220 kWh. A MP passa a vigorar assim que 
é editada, mas precisa ser aprovada pelo 
Congresso em até 120 dias.
A isenção dos pagamentos para a popula-
ção de baixa renda deve custar entre R$ 1 
bilhão e R$ 1,2 bilhão, mais do que o aporte 
da União. Por isso, o restante dos recursos 
deve vir de sobras de recursos de um fundo 
setorial - a CDE (Conta de Desenvolvimento 
Energético). Portanto, não haverá impacto 
para os demais consumidores.

DIVULGAÇÃO
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Dengue continua avançando e 
provoca 2ª morte em Cascavel

Apesar dos apelos para que 
as pessoas limpem os quintais 
para eliminar possíveis criadou-
ros do mosquito transmissor da 
dengue, o Aedes aegypti conti-
nua fazendo vítimas em Cas-
cavel e no domingo mais uma 
pessoa morreu em decorrência 
da doença.

A vítima era uma mulher de 
60 anos, que tinha hiper tensão 
e diabetes. Ela deu entrada na 
UPA Brasília no dia 4 de abril, 
relatando que os sintomas de 
dengue com sinais alarme come-
çaram no dia 31 de março. No dia 
seguinte ela faleceu.

Essa é a segunda mor te con-
firmada pela doença neste ano 
em Cascavel e há ainda mais um 
óbito ocorrido no domingo, este 
na UPA Veneza, de um rapaz de 
21 anos, que está sendo inves-
tigado. O primeiro óbito foi de 
um homem de 81 anos.

Agentes de endemias voltam a 
orientar população 

Os agentes de endemias voltaram a fazer visitas domiciliares esta semana. A ação foi 
retomada após 15 dias paralisada por motivos de segurança e de forma preventiva por 
conta da pandemia da covid-19.  As inspeções que estão sendo feitas pelos agentes de 
endemias em Cascavel não envolvem o contato com os moradores. Todas as medidas 
de segurança estão sendo observadas pelos agentes que estão orientando a popula-
ção. “Pedimos a ajuda dos moradores para cuidar, porque, se não forem tomados os 

cuidados necessários, muita gente vai morrer com dengue”, disse Mari Dalsasso, coor-
denadora de endemias.  Nesta quarta-feira (8), a partir das 8h30, as ações passarão 
pelo Bairro Pioneiros Catarinenses e o Jardim Alvorada.  Também está prevista uma 

ação com os coletores de recicláveis da região norte da cidade. A atividade terá o apoio 
do Território Cidadão e da Secretaria de Meio Ambiente. 

Como posso ajudar?
Somente a mobilização da comunidade 
ajudará nessa guerra contra o mosquito: 
não deixar acumular água parada, até 
mesmo água suja.  Dentre os locais que 
precisam ser vistoriados pela população 
estão: edícula, tonéis com captação de 
água da chuva, aquários sem bomba de 
oxigenação, pratos de vasos de plantas, 
bandejas das geladeiras, bebedouro de 
animais, tanque de roupas que ficam com 
água empossada no fundo, coletor de 
água da saída do ar-condicionado, lixeiro 
sem tampa e sem furo embaixo, piscinas 
de plástico, cisternas, caixas de gorduras e 
plantas aquáticas, pequenos objetos nos 
quintais; como tampas de garrafas, copos 
plásticos e brinquedos infantis. A destina-
ção de pneus também é outro problema. 
A recomendação é deixá-los em uma área 
coberta ou então encaminhar para uma 
borracharia que se responsabilize. Até 
mesmo gotículas de água numa tampinha 
de plástico já são suficientes para se trans-
formar no criadouro do mosquito.

CALL CENTER - SINTOMAS DE DENGUE 
O Call Center 3096-9090 conta com a opção número 3 destinada para orienta-
ções em relação aos sintomas da dengue: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor 
nas articulações, febre, manchas e coceira na pele, náuseas e dor abdominal. Os 
casos são notificados e, se necessário, encaminhados a uma unidade de saúde. 

EPIDEMIA
Cascavel entrou em epidemia 

de dengue no mês passado, ao 
ultrapassar o coeficiente de 300 
casos para cada 100 mil habi-
tantes. Na última semana, foram 
registrados mais 254 casos (22%), 
subindo para 1.396 pacientes que 

contraíram a doença, elevando o 
coeficiente para 429.

Além disso, outros 2.314 casos 
estão em análise por serem con-
siderados suspeitos e 1.211 
foram descartados. Ao todo, são 
quase 5 mil notificações em todo 
o Município.  

SECOM
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Modalidade: Pregão Eletrônico nº 11/2020 - SRP – Tipo menor preço.
Objeto – Registro de preços para eventual aquisição de Insumos de Informática (toner e cartuchos 
de impressora), destinado a atender às necessidades desta UG. 
Data para cadastramento das propostas–Até 22/04/2020 às 09:59 horas 
Data da abertura – 22/04/2020 às 10h00min horas (Horário de Brasília-DF).
COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - SALC
Rua Rio de Janeiro-229, Centro, Cascavel-PR-Tel 45-3099-3213
EDITAIS – Através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

 O prefeito de Cascavel, Leo-
naldo Paranhos, assina, nesta 
quar ta-feira, às 10h, o pacote 
social e econômico que, entre 
outras medidas, irá garantir a aqui-
sição de cestas básicas que serão 
distribuídas às famílias cadastradas 
na Secretaria de Assistência Social 
e às famílias de alunos matriculados 
na rede municipal com cadastro no 
Bolsa Família. A aquisição emergen-
cial ocorre em função da pandemia 
da covid-19. Serão investidos R$ 
619,9 mil na aquisição de 10 mil 
cestas básicas. 

Na mesma solenidade, será 
assinado um anteprojeto de lei que 
cria o Programa Cascavel Caridoso, 
que irá acolher pessoas idosas e 
pessoas adultas com deficiência 
em situação de vulnerabilidade 
social que não tenham família ou 
estejam com os vínculos familiares 

Paranhos lança pacote 
social e econômico

rompidos. Famílias acolhedoras 
serão selecionadas e receberão 
um valor mensal para pagar as 
despesas do acolhido. 

Também será assinado um 
aditivo que permitirá a expansão, 
temporária, do Programa Promover, 
que passará a contar com 2 mil 
benefícios simultâneos. A expan-
são faz parte das ações de enfren-
tamento ao coronavírus.

IMPOSTOS
Na mesma oportunidade, o pre-

feito Paranhos e o secretário de 
Finanças, Renato Segalla, anun-
ciam, também nesta quarta-feira, 
algumas medidas econômicas que 
fazem parte das ações de enfrenta-
mento ao coronavírus e têm como 
objetivo estimular a retomada eco-
nômica no Município de Cascavel. 

Dentre as medidas estão a pror-
rogação do ISS das empresas do 
Simples Nacional, a prorrogação dos 
prazos das taxas de alvarás e dos 
prazos para apresentação de docu-
mentos para renovação de alvarás 
e ainda a prorrogação do prazo de 
vigência na CND Municipal. 

Cascavel usará 
hidroxicloroquina 

A Secretaria de Saúde de Cas-
cavel publicou ontem (7) uma nota 
operacional sobre a prescrição de 
hidroxicloroquina/cloroquina para os 
pacientes confirmados como o novo 
coronavírus (covid-19). A nota acom-
panha as orientações repassadas pelo 
Ministério da Saúde, além de publica-
ção recentes com dados preliminares 
sobre o uso do medicamento.

A nota operacional é assinada 
pelo secretário de Saúde de Casca-
vel, Thiago Daross Stefanello, pela 
assessora técnica do Departamento 
de Atenção à Saúde, Luciana Osório 
Cavalli, e pela gerente de Assistência 
Farmacêutica, Rhyana Levandowski. 

O medicamento será disponibi-
lizado inclusive nas UPAs. De acordo 
com o Ministério da Saúde, a medica-
ção poderá ser utilizada somente em 
pacientes hospitalizados com quadros 
graves, sem que outras medidas de 
suporte sejam preteridas em seu favor.

SECOM

 Uso de máscara 
é obrigatório no 

transporte coletivo
 A Cettrans/Transitar comunica que, em 
cumprimento ao artigo 20 do Decreto 

Municipal 15.361 de 3 de abril de 2020, 
o uso de máscaras (cirúrgica, artesanal 

ou de EPI) será obrigatório a partir desta 
quarta-feira (8) para todos os trabalha-
dores que utilizam o transporte coletivo 

urbano de Cascavel, como medida de 
enfrentamento à covid-19.

Nessa terça-feira (7), quem compareceu 
sem a máscara foi alertado pelos fiscais e 
pelos motoristas, mas a partir de hoje (8) 
será recusado o embarque de passageiros 

sem a proteção. O EPI é obrigatório por 
todos os trabalhadores das diferentes ati-
vidades econômicas para o atendimento 
ao público, por isso se recomenda que 

esse mesmo EPI fornecido pela empresa.
O secretário de Saúde, Thiago Daross 

Stefanello, reforçou novamente a 
importância de as pessoas atenderem o 
apelo para uso de máscaras artesanais 

(de pano) ao saírem de casa. A medida é 
extremamente necessária com o objetivo 
de promover a chamada “barreira mecâ-
nica” contra o novo coronavírus. “Ao sair 

de casa use máscara”, reforça o secretário. 
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Operação Retomada Segura
A fiscalização do cumprimento do novo decreto sobre reabertura gradativa do 

comércio, além dos cuidados sanitários a serem adotados por empresas e população, 
fica a cargo do Exército, das Polícias Militar e Civil, da Guarda Municipal, da Defesa 

Civil e do Território Cidadão que iniciaram ontem (7) a Operação Retomada Segura.  O 
Exército ficou responsável pela orientação à população e aos comerciantes do Centro. 

As Polícias Militar e Civil e a Guarda Municipal vão atuar nos bairros. 
O prefeito Leonaldo Paranhos acompanhou o início dos trabalhos e disse que o 

problema não é trabalhar, mas como trabalhar: “Quero fazer um apelo à cidade de 
modo geral: que só vá às compras se for necessário. Não é o momento para isso. Nós 
sabemos que a economia tem um peso extraordinário na vida de qualquer cidade e 
país, mas nós sabemos que também é preciso cuidar da vida, nós não podemos ter 

uma mancha, ser uma cidade que foi irresponsável e que colocou em risco a vida das 
pessoas. É um momento de muita maturidade”.

 A Operação Semana Santa, rea-
lizada pela PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) nas rodovias federais, este 
ano será atípica. O início está pre-
visto para a 0h desta quinta-feira (9) 
e o término à meia-noite de domingo 
(12). Só que, ao contrário dos outros 
anos, desta vez não haverá reforço 

Operação Semana Santa 
de 2020 será atípica

no efetivo, que já está reduzido e 
assim deve continuar, nem de abor-
dagens a motoristas. 

De acordo com o inspetor da 
PRF de Cascavel, Ricardo Salgueiro, 
serão abordados veículos com sus-
peita de crime e/ou com infração 
comprovada. Isso por conta das 

recomendações de combate e pre-
venção do novo coronavírus. 

Mesmo com o movimento redu-
zido nas rodovias, a PRF reforça a 
necessidade de o motorista res-
peitar as leis de trânsito e seguir 
as recomendações para garantir 
uma viagem segura. 

 O primeiro dia da retomada das ativida-
des comerciais em Cascavel foi marcada por 
muitas aglomerações e irregularidades de 
empresas que não se encaixam nos requisi-
tos definidos para a volta do funcionamento. 

Desde cedo, muitas pessoas, inclu-
sive idosos e crianças, percorriam as 
ruas centrais da cidade, mas as maiores 
aglomerações foram registradas em agên-
cias bancárias e lojas de departamentos, 
isso tudo apesar dos inúmeros apelos das 
autoridades de saúde para a permanência 
em casa, especialmente das pessoas que 
são do grupo de risco. 

Outro fator que chamou a atenção é 
a ausência do uso de máscaras recomen-
dado para todas as pessoas ao saírem de 
suas casas na última semana pelo secretá-
rio municipal de Saúde, Thiago Stefanello, 
uma forma de se proteger e de proteger 
outros de possíveis contaminações. 

IRREGULARIDADES 
O decreto que entrou em vigor na 

última segunda-feira prevê a abertura 
de estabelecimentos comerciais com até 
nove funcionários registrados e que cum-
pram todas as recomendações para evitar 
aglomerações e ofereçam proteção aos 
clientes e aos trabalhadores. 

No entanto, duas grandes lojas de 
departamento, que não se encaixam nesse 

Retomada de comércio tem aglomerações e irregularidades
perfil, a Havan e as Pernambucanas, tive-
ram gigantescas filas durante o dia todo. 

Na Loja Havan da Avenida Brasil, 
houve dois pontos de entrada: na porta 
principal e pelos fundos. Até a patrulha 
do Exército que percorria as ruas chegou 
a pedir o distanciamento das pessoas. 

A prefeitura foi consultada sobre a 
situação e informou que apenas o setor 

PATRULHAS saíram cedo da prefeitura para percorrer a cidade SECOM

de crediário estaria funcionando, con-
tudo, após informação de que consumi-
dores saíam com sacolas do local, enviou 
uma equipe para verificar a situação. 

Apesar de várias cobranças, até o fecha-
mento da edição não houve resposta da 
administração sobre a prometida vistoria. 

O Ministério Público acompanha a 
situação e promete intervir se for o caso.
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 O deputado Marcio Pacheco (PDT) tem se aliado aos 
demais colegas da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) 
para promover um esforço concentrado a fim de aprovar pro-
jetos de lei cujos objetivos são garantir os direitos básicos da 
população durante o combate ao coronavírus. Entre os mais 
recentes aprovados estão os de número 167/2020, 170/2020 
e 180/2020, que estabelecem as diretrizes de saúde e proí-
bem o corte no fornecimento de energia elétrica, gás, água e 
esgoto durante o período de pandemia. 

“Nós vivemos um momento de grave crise provocada pelo 
coronavírus. Por isso, o nosso empenho em aprovar as maté-
rias que ofereçam apoio para as pessoas mais necessitadas 
em nosso Estado”, afirma Pacheco. 

A proposta (167/2020) aprovada segunda-feira (6), em 
terceira votação, é uma delas que têm a assinatura do depu-
tado Pacheco, bem como dos demais 54 deputados do Par-
lamento Estadual.

O referido projeto de lei estabelece as diretrizes de saúde 
para o enfrentamento e a intervenção imediata em situação 
de emergência em caso de pandemias. Um dos pontos de 
destaque da proposta é o que proíbe as concessionárias de 
serviços de energia elétrica e de água e esgoto (Copel e 
Sanepar) de realizar o corte do fornecimento de serviços no 

período de emergência de saúde.
Nesse caso, serão beneficiadas as famílias com renda per 

capita de meio salário mínimo ou até três salários mínimos 
totais, idosos com mais de 60 anos de idade, pessoas com 
coronavírus, doenças graves ou infectocontagiosas, pessoas 
com deficiência, trabalhadores informais e comerciantes 
enquadrados na lei federal como micro ou pequeno empresa 
ou microempreendedor individual.

A proposta prevê ainda a proibição da cobrança de taxas 
adicionais por parte dos planos de saúde para o atendimento de 
pacientes com coronavírus e autoriza o Executivo a regulamentar o 
pagamento parcelado de dívidas relativas à prestação de serviços.

Apesar do estado de quarentena, a Assembleia Legislativa 
do Paraná e os deputados estaduais estão fazendo um esforço 
concentrado nas últimas semanas para implementar medidas para 
o combate ao coronavírus e o fomento à economia do Estado. 

Uma dessas ações em destaque foi a aprovação do Projeto 
de Lei Complementar 03/2020, que transfere R$ 37,7 milhões 
do Fundo de Modernização da Assembleia Legislativa para a 
Secretaria Estadual de Saúde.  

As sessões plenárias seguem on-line e permanecem nos 
dias e nos horários habituais, ou seja, nas segundas, terças e 
quartas-feiras, às 14h30. 

O deputado Marcio Pacheco 

Pacheco respalda projetos para 
combater coronavírus no Paraná
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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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Paulo que vai procurar Danielle para 
conversar sobre uma possível gravidez. 
Danielle é avisada de que seu irmão 
morreu em um acidente de carro. Gri-
selda obriga Quinzé a prometer para 
Wallace que não importunará mais 
Teodora. Renê cozinha para Griselda. 
Tereza Cristina liga para Renê e ouve 
a voz de Griselda.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Disfarçado de Leandro, Zóio leva 

Mirela ao cinema. Gleyce e Verônica 
desconfiam de que Waldineusa possa 
ter as roubado. Filipa e Paola ajudam 
Ester a criar perfis em redes sociais. 
Após a campanha do Espelho Amigo, 
Filipa vira meme na internet. Marcelo e 
Luisa brigam. Verônica e Gleyce pedem 
desculpa para Arlete e a convidam de 
volta para o CLP. Guilherme pede que a 
avó ajude Raquel financeiramente para 
que a menina possa ir para a Austrália. 
Claudia e Joana decidem seguir Sér-
gio. Poliana conta a Pendleton que seu 
maior sonho é se tornar uma grande 
atriz, como sua mãe.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Dóris fala com o pai sobre uma 

corrida de cavalos que haverá e que 
o prêmio em dinheiro é muito bom. 
Tomas inventa que ele que era chan-
tageado por Safira. A assistente social 
chega ao apartamento dos Vaz para 
levá-los. Meire, que fez a denúncia, 
aparece vestida de Flora e consegue 
livrar os irmãos Vaz da assistente 
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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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que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no
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celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela
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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.
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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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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

MALHAÇÃO 
Keyla insiste para que Tato reflita 

sobre a decisão de cuidar do bebê ao 
seu lado, mesmo não sendo o pai bio-
lógico. Keyla dá ao filho o nome de 
Antônio, em homenagem à mãe. Roney 
permite que Tato se mude para sua 
casa com Keyla e o bebê. Passam-se 
dois meses. As meninas visitam Keyla 
e Tonico e comemoram sua amizade. 
Anderson e Tina se interessam um 
pelo outro. Juca se insinua para Ellen, 
que tenta ajudar Jota com o computa-
dor. Ellen, Lica e Tina discutem e afir-
mam que não são mais amigas.

NOVO MUNDO 
Germana observa Sebastião con-

versando com Wolfgang e Schultz. 
Elvira pede para se hospedar na esta-
lagem. Joaquim diz a Padre Olinto 
que precisa sair da aldeia o quanto 
antes. Wolfgang compra uma chácara 
de Sebastião. Thomas percebe a von-
tade de Piatã de ir para a expedição 
com Ferdinando e Letícia. Joaquim 
aprende alguns costumes indígenas. 
Anna fica indignada ao saber que Tho-
mas está hospedado na casa de um 
comerciante de escravizados. Pedro 
sofre um ataque epilético na frente 
de Leopoldina.

FINA ESTAMPA
Ellen suspeita de que Vanessa 

esteja interessada em Renê, mas 
Patrícia não acredita. Esther diz a 

Jojô ameaça Carolina 
Em “Totalmente demais”, Lu fica arrasada ao perceber 
que Carolina está flertando com Rafael. Max leva Lu para a 
boate, onde acabam encontrando Rafael e Lorena. Rafael 
aproveita para se aproximar de Lorena. Max percebe que 
Lu vai se aproximar de Rafael e a beija diante do fotógrafo. 
Rosângela e Maristela brigam por causa de Florisval. Rosân-
gela avisa a Cleide que quer pôr Florisval na cadeia por falta 
de pagamento de pensão. Jonatas insinua para a mãe que 
está apaixonado por Eliza. Jojô tira uma foto compromete-
dora de Carolina e ameaça mostrar a Arthur.

social. Otávio discute com Rebeca por 
ter escondido dele que sabia da culpa 
de Safira sobre a peça piloto falsa.

AMOR SEM IGUAL 
Na clínica, Cindy lamenta com Antô-

nio o roubo não ter dado certo e que 
vai ficar sem a parte do dinheiro. Ela 
diz que se arriscou por nada. Fonseca 
chega a delegacia para levar Cindy. 
Antônio vê Fonseca na clínica e corre 
para avisar Cindy que ela precisa fugir 
de lá, mas não dá tempo e ela se 
esconde. Fonseca liga para Bernardo 
e diz que Cindy sumiu. Poderosa diz 
a Hugo e Miguel que vai cuidar de 
Maria Antônia. Antônio chega ao 
sítio de Miguel carregando Cindy no 
colo, desmaiada, e pede socorro. 
Poderosa faz compressa em Cindy. 
Antônio revela que Ramiro atirou em 
Cindy. Miguel tenta ligar para a polí-
cia, mas Antônio impede.

O RICO E LÁZARO 
Dario se apresenta como o gene-

ral do exército do rei Ciro. Belsazar 
o enfrenta e acaba assassinado. 
Nitócris se desespera e parte para 
cima do general. Ele a empurra e ela 
bate com a cabeça no chão. Madai 
tenta correr, mas também é morto. 
Aspenaz chora a morte de Nitócris. 
Dario assume o trono da Babilônia 
em nome do rei Ciro. Asher enterra 
o corpo de Joana. Ele avisa que vol-
tará para a Babilônia para cumprir o 
último desejo de sua amada.
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Você está eufórico com as novas opções que 
o destino lhe reservou e que preenchem todas 
as suas expectativas. Seria uma boa ideia rom-
per com certos hábitos. Corte o açúcar, ele faz 
você engordar e se sentir culpado!

É melhor resolver a sua papelada o mais rápido 
possível. Você não está equilibrando a ação e 
o descanso. Dê uma olhada em seus hábitos 
e encontre harmonia em sua rotina.

Você vai fazer contatos interessantes que 
abrirão portas para você. Há previsão de 
amizades positivas florescentes no futuro. Em 
compensação, seu cérebro efervescente está 
exigindo momentos de relaxamento.  

Evite aventuras arriscadas e aleatórias. Não se 
deixe distrair, você está levando as coisas na 
direção certa. Você vai se sentir cansado e sob 
o peso de sua rotina - começar algum exercício 
poderia ajudar, mas de preferência algo calmo.

As pessoas vão admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as portas! Se você con-
seguir conter sua impaciência, vai ganhar 
com isso. Seu otimismo crescente refor-
çará a sua energia.

Você vai conseguir resolver uma discussão 
entre as pessoas em sua vida, sinta-se orgu-
lhoso. Você vai ser muito duro consigo mesmo. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre 
trabalho e descanso, reflexão e relaxamento.

De repente você se sente tomado por uma 
sensação de liberdade. Evite tomar grandes 
decisões de hoje. Você tem uma sensação de 
serenidade e calma, o que lhe permitirá recar-
regar as baterias. Você precisa disso.

Você não vai ter a folga necessária para se 
afastar - você vai ter que agir rapidamente. 
Evite correntes de ar e alterações de tempe-
ratura. Você precisa dormir para recarregar.

O seu radar emocional estará extremamente 
aguçado e fará com que você seja seletivo. 
Não se afaste. Há tantas coisas acontecendo 
ao seu redor que você só tem um desejo: ficar 
sozinho, o que você realmente vai precisar.

Não confie no julgamento superficial que 
você ouve, verifique por si mesmo. Sua 
força moral e sua coragem vão compensar 
a sua falta de energia. Você tem problemas 
para dormir.

Este dia vem sob o signo da família e dos gru-
pos. Essa é a melhor maneira de recarregar as 
baterias. Seu estado emocional está dirigindo 
sua vitalidade mais do que o habitual. Olhe 
para os outros e tente se comunicar.

As escolhas que fizer hoje serão mais impor-
tantes do que nunca. Olhe para o futuro e sua 
construção. Você terá tudo a ganhar desen-
volvendo a sua resistência. Felizmente a sua 
moral é muito boa e compensa suas fraquezas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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VPE
ENTRANHAS

SISURUT
CATALUNHA
UABACOÇ
LNAMAÃ

BOLODEROLO
BEENGATE
LIATBIS

WILLIAMSP
NATURISTA
DISISAC
AVSSEI

ADVENTISTA
OOZALAL

Agência
denun-

ciada por
Snowden

Cargo
superior
de mo-

nastérios

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

Forma da
régua de
desenho
técnico

Sistema de
Seleção

Unificada
(sigla)

Instrumen-
to dos pri-
meiros ma-
temáticos

O violista, 
no 

quarteto 
de cordas

(?) Diniz,
atriz e
ícone

feminista

Arrogân-
cia; pre-
sunção

Príncipe 
(?), herdei-
ro do trono
britânico

Dispositivo
para atre-
lar vagões

de trem

Artefato
bélico co-
mo o Tom-

ahawk
14-(?),

invento de
Santos
Dumont

Escola de
Sargentos 
das Armas
(abrev.)

Antes de
Cristo

(abrev.)

Mono-
grama de
"Alberto" 

Zoológico
(red.)

Posição
de LeBron
James, no
basquete

(?) generis:
incomum
Su-sudeste

(abrev.)

Homem, em inglês
Entidade que

concede a carteira
de advogado (sigla)

"Avô", na
fala

infantil

(?)
Valverde,
atuou em
"A Força 

do Querer"
Igreja (?)
do Sétimo
Dia, con-
gregação 
protestante

Boreste
(abrev.)

Estudava
(o texto)

Vísceras

Transporte
que ganhou
popularida-
de com o 

aumento da
violência
urbana

Adepto do
estilo de
vida que
advoga o
nudismo 

O sistema com chefe
de Estado e chefe de

governoSubstância
do interior dos ossos 

Átila, o (?), inimigo 
do Império Romano

Construção que já completou
mais de 110 mil órbitas em

torno da
Terra

Rocambole
pernam-
bucano

Comunidade
autônoma 
espanhola,
cuja capital
é Barcelona

3/man — nsa — sui. 7/william. 10/bolo de rolo.
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 O governo lançou nessa terça-
-feira aplicativo e site para que os 
trabalhadores informais possam 
requerer o auxílio de R$ 600. A 
Caixa também disponibilizou o 
telefone 111 para tirar dúvidas 
dos trabalhadores sobre o auxí-
lio emergencial. No entanto, não 
será possível se inscrever pelo 
telefone, apenas tirar dúvidas.

Segundo o ministro da Cidada-
nia, Onyx Lorezoni, o cronograma 
de pagamentos só vai começar 
na quinta-feira (9). 

“O processo é muito com-
plexo, são muitas variáveis e o 
esforço está sendo quase sobre-
-humano das equipes para poder 
fazer o atendimento mais rápido 

Informais podem baixar aplicativo 
para receber auxílio de R$ 600

Site: auxilio.caixa.gov.br 
l Início dos pagamentos: quinta-feira (9) 
para quem TEM conta na Caixa e no BB

l terça-feira (14) - quem NÃO tem conta 
na Caixa e no BB receberá em conta digital

Quem pode
Deverão se cadastrar trabalhadores 
autônomos não inscritos no CadÚnico 
e que não pagam contribuição para 
o INSS; quem não sabe se está no 
CadÚnico pode conferir a situação ao 
digitar o número do CPF no aplicativo.
Quem contribui para a Previdên-
cia como autônomo ou como MEI 
(microempreendedor individual) já 
teve o nome processado pela Caixa e 
está automaticamente apto a receber 
o benefício emergencial. 
Os autônomos ainda não cadastra-
dos receberão até 48 horas após a 
conclusão do cadastro no aplicativo. O 
benefício será depositado em contas 
poupança digitais e poderá ser trans-
ferido para qualquer conta bancária 
sem custos. Quem não tem conta em 
bancos poderá retirar o benefício em 
casas lotéricas
O aplicativo, ao analisar o CPF, verificará 
se o trabalhador cumpre os cerca de 
dez requisitos exigidos pela lei para o 
recebimento da renda básica.
Beneficiários do Programa Bolsa Família 
não precisam baixar o aplicativo e entre 
os dias 16 e 30 vão escolher se receberão 
o Bolsa Família ou a renda básica emer-
gencial, optando pelo valor mais alto. 

possível”, justificou.

PRIORIDADE
Segundo Onyx, os primeiros 

a receber serão os informais 
que estão no CadÚnico (Cadas-
tro Único). Estão nessa base de 
dados hoje 75 milhões de pes-
soas, dos quais 10 milhões já 
foram identificados como elegí-
veis ao benefício, segundo Onyx.

“Já encontramos algo pró-
ximo de 10 milhões de pessoas 
com possibilidade de já receber. 
Essa listagem está na fase final 
de avaliação. Foram milhões e 
milhões de cruzamentos feitos 
pela Dataprev, com acompanha-
mento da Caixa e do ministério 

da Cidadania”, disse o ministro.
O aplicativo deve ser usado ape-

nas por pessoas que não estão no 
CadÚnico. Ele está disponível nas 
lojas da Apple e Google Store e pode 
ser baixado sem custo no celular.

O prazo de quinta-feira vale 
para informais que têm conta na 
Caixa e no Banco do Brasil. Os 
que não têm, recebem a partir do 
dia 14 de abril, em conta digital.

VALORES
O auxílio de R$ 600 (de  

R$ 1,2 mil para mães solteiras) 
será pago por pelo menos três 
meses para compensar a perda 
de renda decorrente da pande-
mia de coronavírus. 

telefone para 
informações: 111
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