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 O fim de semana foi o mais violento do ano em Cascavel com o registro de cinco mor-
tes trágicas. Dois assassinatos marcaram o setor policial. No Jardim Veneza um ho-

mem foi morto a tiros e outro acabou degolado no Conjunto Melissa, dentro do barra-
co onde morava. Os casos são investigados pela Delegacia de Homicídios. A violência

também marcou o trânsito, com três mortes entre sexta-feira e sábado.
 Págs. 19 e 20
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Expectativa!
Após o anúncio da

desapropriação da área para o
Aeroporto Regional do Oeste,

as expectativas agora se
concentram para outro

investimento aeroportuário.
Alsir Pelissaro, presidente da
Cettrans, não prevê data, mas

diz que uma nova licitação
para a retomada das obras do
Aeroporto de Cascavel deve
acontecer nos próximos dias.
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 Daniel Cormier venceu o croata
Stepan Miotic, por nocaute, sagran-
do-se detentor do cinturão dos pe-
sos-pesados na madrugada de sá-
bado para domingo, no UFC 226.

A vitória foi decretada na marca
de 4:33 minutos do primeiro round,
quando o americano acertou uma
série de socos no ex-campeão, que
estava no chão.

Já campeão dos pesos-meio-
pesados antes desta luta, Cormier
conquistou seu segundo cinturão
simultâneo no UFC. Ele é o segun-
do atleta a alcançar tal feito, já que,
em 2016, Conor McGregor venceu
o título dos pesos-leves enquanto
já detinha o cinturão de peso-pena.

‘’Eu fui peso-pesado por muito
tempo, e deixei a divisão. Eu nunca
soube o que eu poderia ser, mas
hoje, recebemos a resposta: Cam-
peão dos pesos-pesados!’’, disse
o multicampeão.

F1: Vettel vence
na Inglaterra
O GP da Inglaterra foi um prêmio
aos fãs da Fórmula 1 e os mais de
100 mil torcedores que lotaram
Silverstone e viram Sebastian
Vettel vencer pela quarta vez na
temporada, ampliando assim para
oito pontos a vantagem sobre
Lewis Hamilton na liderança
do campeonato.
Numa corrida emocionante,
Vettel liderou no começo, perdeu
a ponta ao fazer um pit stop a
mais do que os pilotos da
Mercedes, mas recuperou a
primeira posição ao ultrapassar
Valtteri Bottas a cinco voltas
da bandeirada.
Mesmo tendo caído para o fim do
pelotão após um toque de Kimi
Raikkonen na largada, Hamilton
fez ótima corrida de recuperação
e ainda terminou em segundo
lugar, ajudado por duas entradas
do safety car devido a um forte
acidente de Marcus Ericsson e
uma colisão entre Carlos Sainz e
Romain Grosjean.

Dono do cinturão

Miotic havia ganhado suas últi-
mas três defesas do cinturão dos
pesos-pesados, a maior sequência
na história da categoria.

 DANIEL Cormier nocauteou Miotic, levando o cinturão dos pesos-pesados

DIVULGAÇÃO

 REPRODUÇÃO

O Corinthians venceu o Grêmio por 2 a 1 de virada, em amistoso disputado no
domingo (8), em Itaquera. Com as equipes titulares no primeiro tempo, os gaúchos
abriram o placar com Léo Moura. Na etapa final, já com muitos reservas em campo,
o Timão empatou com Matheus Matias, o primeiro gol dele pelo clube, e conseguiu
a vitória logo em seguida, com Marquinhos Gabriel. O Corinthians continuará sua
fase de intertemporada contra o Cruzeiro, em amistoso novamente em Itaquera. Pelo
Brasileirão, o Timão volta a jogar no dia 18 de julho contra o Botafogo, às 21h45,
em casa. No mesmo dia e horário, o Grêmio recebe o Atlético-MG, na arena.
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Muito sol e céu azul no primeiro
dia de vôlei de praia nas margens
do lago do Parque Jaboti, para a
Fase Final da 65ª edição dos Jogos
Escolares do Paraná na categoria
B (12 a 14 anos), que ocorre em
Apucarana, de 6 a 14 de julho.

A “maratona” de jogos do vôlei
de praia começou na manhã de
domingo (8), com derrota das me-
ninas do Colégio Estadual Wilson
Joffre, de Cascavel. A disputa con-
tra o time do Colégio Londrinense,
de Londrina, encerrou em 21 a 19,
com vitória da equipe do norte do
Estado, em um jogo acirrado e com
placares apertados.

Ao todo, foram 25 jogos dividi-
dos nos naipes feminino e mascu-
lino contando com a participação
de 34 equipes com um total de 99
atletas.

Londrina bate Cascavel no vôlei

 No primeiro dia de fase de grupos, os jogos foram disputados
apenas em um set de 21 pontos, sendo mais de um jogo por dia por
equipe. Abrindo os jogos, o Colégio Estadual Rio do Couro, de Irati e
a Escola Bom Jesus da Aldeia, de Campo Largo, fizeram uma bela

partida e os meninos do Bom Jesus venceram a por 21 a 19.

Nem mesmo os cinco gols mar-
cados pelo Cascavel Futsal – um
deles com ajuda do adversário – fo-
ram suficientes para evitar a derro-
ta por 7 a 5 contra o São José dos
Pinhais. A partida ocorreu no sába-
do (7), no Ginásio da Coopavel, váli-
do pela 3ª rodada do returno da 1ª
fase da Série Ouro do Paranaense.

Logo aos sete minutos do primei-
ro tempo, os visitantes abriram o
placar, com gol de Raylson. Dois
minutos depois, Murilo amplia: 2 a
0 para o São José.

O desconto veio antes do inter-
valo, com gol de Issamu. Augusto,
do São José, fez o terceiro, porém,
pouco depois marcou um gol con-
tra para o Cascavel. Luciano fez o
terceiro para os donos da casa,
empatando o jogo. O quarto gol dos
visitantes foi feito por Jhonatan.
Issamu, novamente acirra a dispu-
ta, e empata: 4 a 4.

MENINOS de Irati e Campo Largo
abriram os jogos de vôlei de praiaApenas um set

Os outros três gols do São José
vieram com Rayler, Jaime e Douglas
Jesus. Canhoto descontou para o
Cascavel, que amargou a derrota.

Derrota na Série Ouro CCR perde
para o Batel

O time do Cascavel Clube
Recreativo Sub-19 perdeu por 3
a 2 do Batel, em jogo válido
pela 3ª rodada do returno da
fase classificatória do  Campe-
onato Paranaense de Futebol,
que ocorreu neste fim de
semana. A partida foi em casa,
no Estádio Olímpico Regional.
Com o resultado, o time casca-
velense permanece sem
pontuar nesta fase do Grupo A.

Torneio cancelado
Falando em CCR, a primeira

edição do Torneio de Futebol
Suíço, marcada para iniciar
ontem, foi cancelada por falta
de quórum. Até o momento não
foi definida nova data, já que o
CT do clube passará por refor-
ma geral (cozinha, campos e
quarto) nos próximos dias.

PELA Série Ouro, Cascavel leva a pior e perde
por 7 a 5 do São José

AÍLTON SANTOS
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Oitavas de final
Uruguai

Portugal
Uruguai

França

Argentina
França

Brasil

México

Bélgica

Japão

Espanha

Rússia

Croácia

Dinamarca

Rússia

Croácia

Suécia

Suíça

Colômbia

Inglaterra

Quartas de final Quartas de final

Semifinal

FINAL

Semifinal

6/7, às 11h 7/7, às 15h

Brasil

Bélgica

6/7, às 15h

Suécia

7/7, às 11h

Inglaterra

Bélgica

França Croácia

10/7, às 15h 11/7, às 15h

Inglaterra

Passada a decepção pela elimi-
nação na Copa do Mundo, a Sele-
ção já começa a pensar no Qa-
tar. O ciclo até o Mundial de 2022
começa no próximo dia 7 de se-
tembro, contra os Estados Uni-
dos, em Nova Jersey. Além des-
se jogo, o Brasil terá pelo menos
mais sete amistosos para dispu-
tar antes de sediar a Copa Amé-
rica entre junho e julho de 2019.

Até lá, o calendário prevê qua-
tro datas Fifas, períodos de nove
dias destinados a jogos entre sele-

De olho na Copa América
Foco principal

O foco principal a partir do retorno
da delegação passa a ser a Copa

América em casa. Inicialmente, o
Brasil sediaria o torneio em 2015.

Mas como o País estava no meio de
duas grandes competições como

organizador (Copa 2014 e Olimpíada
2016), acabou trocando com o Chile

– que seria a sede de 2019.
O torneio terá 12 participantes e
será disputado em seis estados a
serem anunciados. Além dos 10

países sul-americanos membros da
Conmebol, Qatar e Japão, times

convidados, também estão
confirmados.

ções (confira abaixo). Os ingressos
para Brasil x Estados Unidos já es-
tão à venda, mas as negociações
pelos outros adversários seguem
em andamento.

“(Os jogos) De outubro também
estamos negociando. Estamos en-
caminhando alguns amistosos até
março de 2019 para dar sequên-
cia no trabalho, como preparação
para a Copa América”, frisou o co-
ordenador de seleções Edu Gaspar,
que espera definir seu futuro com
o técnico Tite no retorno ao Brasil.

Para chegar à final da Copa do Mundo, a França terá que parar o melhor
ataque do torneio, o da Bélgica, sua adversária às 15h desta terça-feira
(10), em São Petersburgo. Pelo caminho até a semifinal, os “Bleus”
eliminaram a Argentina (oitavas) e o Uruguai (quartas), partida na qual
Pavard absorveu um aprendizado do duro embate com Suárez. Aos 23
minutos do primeiro tempo o lateral-direito de 22 anos levou a pior em uma
disputa de bola com o atacante do Barcelona e ficou no chão. “O time
uruguaio é muito agressivo. Suárez me acertou. No futuro, também vou ser
mais agressivo. Faz parte do jogo. Tenho que aprender”, disse.
Na visão de Pavard, parar a Bélgica está longe de ser uma missão impossível.
Embora saiba do poder ofensivo dos rivais, que somam 14 gols em cinco
jogos na Rússia, o jogador lembra que a França já passou por Argentina, de
Messi, e Uruguai, do próprio Suárez. Agora, a missão é contra De Bruyne,
Hazard, Lukaku e seus colegas, responsáveis por eliminar o Brasil da Copa.

França garante “parar” a Bélgica

APÓS DERROTA no Mundial, foco da Seleção
passa a ser a Copa América

JOHN SIBLEY
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As novas travessias que foram
abertas no canteiro central da Ave-
nida Tancredo Neves, para compor
o sistema de looping de quadra, já
estão liberadas para utilização da
população de Cascavel.

Segundo o engenheiro Marcos
Almeida, da Secretaria de Obras
Públicas (Sesop), essa liberação
está prevista no projeto para que
todos os retornos da avenida pos-
sam ser desativados. “Conforme as
travessias e os loopings ficam pron-
tos, precisamos dar essa opção
para o trânsito fluir, a obra caminha

Trânsito liberado

para a reta final e os retornos vão
desaparecer”, diz.

O engenheiro lembra que a Cet-
trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) vai instalar
uma sinalização provisória para or-
ganizar o trânsito até a finalização
total da obra.

O consórcio Ecec-Diarc executa
o projeto que faz parte do PDI (Pla-
no de Desenvolvimento Integrado)
de Cascavel. Recebe recursos do
BID (Banco Interamericano de De-
senvolvimento) com contrapartida
do Município. O valor da reurbani-
zação da Tancredo Neves ficou na
casa dos R$ 12,8 milhões. A obra
está 60% concluída e deve ser en-
tregue até o fim de outubro.

Remanejamentos
A Copel terá de remanejar alguns
postes da rede de transmissão de
energia para que a obra da
Avenida Tancredo Neves seja
concluída. Por exemplo, o retorno
de acesso ao novo Terminal de
Transbordo Oeste, ligando a
Tancredo Neves à Rua São Paulo,
foi construído em um local que o
poste fica no meio da via.
Outro ponto, como nas
proximidades da Rua Mylla, que terá
um alargamento da avenida em
ambos os sentidos, também
necessitará do remanejamento da
rede elétrica. “Ali serão os acessos
para o pessoal dos bairros, ligação do
centro e um ajuda a quem vai para o
Hospital Universitário”, conta o
engenheiro Marcos Almeida.

 O QUE É LOOPING DE QUADRA?
O looping de quadra foi implantado em Cascavel ainda no ano
passado com a finalização das avenidas Brasil e Barão do Rio

Branco. O sistema constitui no contorno de quadra para troca de
sentido nas avenidas. Isso ocorre devido a terceira faixa das aveni-

das serem exclusivas do transporte público, impossibilitando a
conversão à esquerda como os motoristas da cidade conheciam.

PARA desativação dos retornos da Avenida Tancredo Neves, novas travessias já estão com o trânsito liberado SILVIO MATOS

Trânsito liberado



LOCAL 05CASCAVEL, 09 DE JULHO DE 2018

É grande a expectativa pela re-
tomada das obras do terminal de
passageiros do Aeroporto de Cas-
cavel. E quem confirma é o presi-
dente da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsi-
to), Alsir Pelissaro.

Segundo ele, todos os pedidos de
informações técnicas do novo proje-
to do terminal – que passou de 2,5
para 5,8 mil metros quadrados de
obras - solicitados pela SAC (Secre-
taria Nacional de Aviação Civil) foram
enviados. ”Além disso, o prefeito Leo-
naldo Paranhos esteve em Brasília,
há alguns, junto com os servidores
do IPC [Instituto de Planejamento de
Cascavel] para agilizar o retorno da
obra”, diz Pelissaro.

A resposta à equipe técnica da
SAC dá o ponta pé para a abertura
de nova licitação, já que a antiga

Obras do aeroporto devem
ser retomadas em breve

 HOJE, o canteiro de obras está tomado pelo matagal

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

ORÇAMENTO
O projeto do terminal de passageiros do Aeroporto de Cascavel foi modificado
desde o início da gestão Paranhos. Além da metragem maior, o que também foi
incluso foi a ampliação do estacionamento de veículos, que contará com 402
vagas, além da duplicação da avenida que dá acesso ao local. “São obras
necessárias e estamos confiantes que a licitação se encaminhe”, relata Pelissaro. O
presidente da Cettrans comenta ainda que para estas obras estão disponíveis R$
15,5 milhões de emenda parlamentar e R$ 8 milhões da Sedu (Secretaria de
Desenvolvimento Urbano) disponibilizados ao Município por meio de empréstimo
com o governo estadual. Além disso, há uma sobra do antigo convênio, de R$
2,3 milhões, que foram incorporados neste montante.

construtora, a Onça, abandonou o
empreendimento, que há dois anos
não avança. Pelissaro não confir-
ma datas para do processo licita-
tório, mas reforça que o Municí-
pio cumpriu com todas as condi-
cionantes solicitadas pela secre-
taria, o que autorizaria a abertu-
ra do processo. A autorização,
conforme o presidente da Cet-
trans, deve vir nos próximos dias.

“São obras
necessárias e

estamos confiantes
que a licitação se

encaminhe.”

Alsir Pelissaro, presidente
da Cettrans
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 Há quase 20 dias desde o iní-
cio do inverno e com um veranico
que durou por todo este período, o
frio promete voltar com tudo a par-
tir desta segunda-feira.

Segundo o Simepar (Sistema Me-
teorológico do Paraná) isso ocorre com
a chegada de uma frente fria que avan-
çou mesmo sem chuva e faz com que
as temperaturas despenquem.

Para quem se acostumou com míni-
mas na casa dos 14ºC ao amanhecer, o
casaco pesado vai ter que sair do guar-
da-roupa logo neste início de semana. A
mínima para hoje é de 7ºC em Cascavel
e a máxima não passa dos 19ºC.

Mas amanhã deve ser ainda mais
frio com 4ºC na mínima e 15ºC à má-
xima. Na quarta os termômetros vari-
am de 8ºC a 17ºC e com aumento gra-
dativo nos próximos dias.

Frio de 4oC amanhã

CASACOS precisam deixar os armários mais
uma vez, mas deve ser por pouco tempo
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 CHUVA
A semana que vem come-
ça com possibilidade de

chuva, mas deve ser
bastante quente, mais

uma vez, com mínimas na
casa dos 17ºC e máxima

de cerca de 25ºC. Frio
novamente somente nos
últimos dez dias do mês
com a chegada de uma

nova frente fria.
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O número de acolhimentos pelo
Abrigo de Mulheres Vanusa Covat-
ti, em Cascavel, revela os preocu-
pantes casos de violência contra o
público feminino e reforça a neces-
sidade de que as vítimas tenham
coragem de denunciar o agressor
para se manterem seguras.

Nos últimos dois anos, houve
uma média de 17 atendimentos
mensais pelo serviço público que
recebe, sobretudo, mulheres que fo-
ram agredidas fisicamente e, além
disso, ameaçadas até mesmo de
morte pelos próprios companheiros.

O abrigo está inserido na área de
Proteção Social Especial – Alta com-
plexidade, da Secretaria Municipal de
Assistência Social da Prefeitura de
Cascavel. “A porta de entrada ao
público é a Delegacia da Mulher que
nos encaminha vítimas que fizeram
o boletim de ocorrência e sofrem ris-
cos, afirma a coordenadora Rosmeri
Antonia Zimermann.

De forma gratuita, o abrigo ofer-
ta proteção e acolhimento às mu-
lheres em situação de violência
doméstica e familiar, acompanha-
das ou não de seus filhos e depen-
dentes, em caráter provisório e ex-
cepcional, nos termos da Política
Nacional de Assistência Social.

Em média as mulheres acolhidas
têm permanecido por um mês na

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

Vítimas de
agressões
e ameaças

unidade e recebem todo o acompa-
nhamento necessário de educadoras
sociais e o encaminhamento aos
serviços de saúde, como no caso de
terapias com psicólogos. “Nosso in-
tuito é fazer com que recuperem o
mais rápido possível a autonomia e
consigam seguir a vida, ter emprego
e até mesmo a própria casa”, desta-
ca a coordenadora.

A maior par te das mulheres
atendidas hoje é jovem, com baixa
renda e muitas vezes já tem mais
do que um filho. “Já recebemos
uma jovem vítima de agressões com
22 anos e que tinha cinco filhos”,
lembra Rosmeri.

A equipe do abrigo é formada por
pedagoga (coordendora), psicóloga,
oito educadoras sociais que traba-
lhando em turnos de 12/36h, a fim
de garantir atendimento 24 horas
na unidade, agente administrativo,
motorista, zeladora e quatro vigilan-
tes armadas.

LOCAL sigiloso é monitorado 24 horas

Vigilância armada
O Serviço é desenvolvido em ambiente com características residenciais, em
local sigiloso, monitorado 24h por vigilância armada, com estrutura física

adequada e obrigatoriedade de manter a identidade das usuárias sob sigilo.
Funciona em articulação com a rede de serviços assistenciais, demais políticas

públicas e sistema de justiça. A família é acompanhada integralmente por
meio de atendimento técnico interdisciplinar, onde são verificadas as
demandas de cada caso e realizados encaminhamentos necessários.

 SUPERAÇÃO
Atualmente o abrigo presta

acolhimento para duas mulheres.
Um delas, com 22 anos, chegou ao
abrigo no dia 30 de maio, com duas
filhas. Ela já conseguiu emprego e
busca se reestabelecer para seguir

uma nova vida. A outra acolhida
tem 38 anos, uma filha de 12, e
também trabalha. Ela espera

juntar economias para então poder
pagar o aluguel da casa própria.

Em muitos casos, comenta a
coordenadora, as vítimas tentam
retomar a vida em outra cidade.
“Desde o momento em que são
recebidas, mantemos contatos

com parentes que possam ajudar e
no caso da escolha para mudança a

outra cidade garantimos os
recursos para a passagem”, afirma

a coordenadora do Abrigo.

Público atendido 2016
Acolhidas ................. 74
Dependentes ............ 99
Total .................... 173

Público atendido 2017
Acolhidas ................. 86
Dependentes ............ 93
Total .................... 179

Maria da Penha
 Em conjunto com a Política e o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à

Violência contra as Mulheres, a promulgação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria
da Penha) representou outro passo importante para o enfrentamento da

violência contra as mulheres no Brasil. Ela institui mecanismos para coibir e
prevenir a violência doméstica e familiar prevê, em suas disposições

preliminares, que toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sendo-lhes asseguradas oportunidades e facilidades para

viver sem violência e preservar sua saúde física e mental.

DENÚNCIA
Rosmeri ressalta a importância de as

mulheres em situação de risco de
morte ou ameaças em razão da
violência doméstica e familiar,

causadora de lesão, sofrimento físico,
sexual, psicológico, patrimonial ou
dano moral, fazerem a denúncia.
“É necessário que se estimule a

mulher em situação de violência a
denunciar as agressões sofridas, a fim
de que o autor da agressão responda

pelo crime cometido e a mulher
acesse seus direitos preconizados na
Lei Maria da Penha, dentre os quais,

a Medida Protetiva de Urgência
que proíbe o autor da agressão

aproximar-se e manter contato com
a agredida”.

ABRIGO de Mulheres Vanusa Covatti tem capacidade para acolher 20 vítimas e dependentes
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A maior par te das mulheres
atendidas hoje é jovem, com baixa
renda e muitas vezes já tem mais
do que um filho. “Já recebemos
uma jovem vítima de agressões com
22 anos e que tinha cinco filhos”,
lembra Rosmeri.

A equipe do abrigo é formada por
pedagoga (coordendora), psicóloga,
oito educadoras sociais que traba-
lhando em turnos de 12/36h, a fim
de garantir atendimento 24 horas
na unidade, agente administrativo,
motorista, zeladora e quatro vigilan-
tes armadas.

LOCAL sigiloso é monitorado 24 horas

Vigilância armada
O Serviço é desenvolvido em ambiente com características residenciais, em
local sigiloso, monitorado 24h por vigilância armada, com estrutura física

adequada e obrigatoriedade de manter a identidade das usuárias sob sigilo.
Funciona em articulação com a rede de serviços assistenciais, demais políticas

públicas e sistema de justiça. A família é acompanhada integralmente por
meio de atendimento técnico interdisciplinar, onde são verificadas as
demandas de cada caso e realizados encaminhamentos necessários.

 SUPERAÇÃO
Atualmente o abrigo presta

acolhimento para duas mulheres.
Um delas, com 22 anos, chegou ao
abrigo no dia 30 de maio, com duas
filhas. Ela já conseguiu emprego e
busca se reestabelecer para seguir

uma nova vida. A outra acolhida
tem 38 anos, uma filha de 12, e
também trabalha. Ela espera

juntar economias para então poder
pagar o aluguel da casa própria.

Em muitos casos, comenta a
coordenadora, as vítimas tentam
retomar a vida em outra cidade.
“Desde o momento em que são
recebidas, mantemos contatos

com parentes que possam ajudar e
no caso da escolha para mudança a

outra cidade garantimos os
recursos para a passagem”, afirma

a coordenadora do Abrigo.

Público atendido 2016
Acolhidas ................. 74
Dependentes ............ 99
Total .................... 173

Público atendido 2017
Acolhidas ................. 86
Dependentes ............ 93
Total .................... 179

Maria da Penha
 Em conjunto com a Política e o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à

Violência contra as Mulheres, a promulgação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria
da Penha) representou outro passo importante para o enfrentamento da

violência contra as mulheres no Brasil. Ela institui mecanismos para coibir e
prevenir a violência doméstica e familiar prevê, em suas disposições

preliminares, que toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sendo-lhes asseguradas oportunidades e facilidades para

viver sem violência e preservar sua saúde física e mental.

DENÚNCIA
Rosmeri ressalta a importância de as

mulheres em situação de risco de
morte ou ameaças em razão da
violência doméstica e familiar,

causadora de lesão, sofrimento físico,
sexual, psicológico, patrimonial ou
dano moral, fazerem a denúncia.
“É necessário que se estimule a

mulher em situação de violência a
denunciar as agressões sofridas, a fim
de que o autor da agressão responda

pelo crime cometido e a mulher
acesse seus direitos preconizados na
Lei Maria da Penha, dentre os quais,

a Medida Protetiva de Urgência
que proíbe o autor da agressão

aproximar-se e manter contato com
a agredida”.

ABRIGO de Mulheres Vanusa Covatti tem capacidade para acolher 20 vítimas e dependentes
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 A base que no passado foi uti-
lizada pela Polícia Militar, na Ave-
nida dos Papagaios, no Bairro Flo-
resta em Cascavel, atualmente
está desativada.

A expectativa da população da
região, hoje estimada em 15 mil
moradores, é de que o espaço vol-
te a ser aproveitado em benefício
da segurança.

“O coronel Avelino, diretor da
Guarda Municipal, afirmou que há
previsão de quatro bases na ci-
dade, então esperamos que uma
delas seja aqui”, afirma o presi-
dente da Associação dos Morado-
res, José Ternoski.

Segundo ele, a segurança é algo
que ainda precisa de reforço no Bair-
ro Floresta. “Sempre é citada, pois
infelizmente o vandalismo está em
toda parte, então a base seria im-
portante reforço, além de rondas de
guardas e da PM”, sugere.

O presidente da Associação
dos Moradores foi eleito no mês
de agosto e segue com o desafio
de exercer um bom trabalho à
frente do cargo. “No começo pen-
sei: serão apenas dois anos,
mas agora serão cinco anos de
gestão”, cita Ternoski.

Apesar disso, ele tem supera-
do as dificuldades e buscado o

Expectativa por reforço na área de segurança

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

PRESIDENTE da Associação dos Moradores,
José Ternoski

melhor para a comunidade. “A
maior dificuldade é porque depen-
demos do poder público e nem
sempre há dinheiro para fazermos
tudo o que precisamos”.

Ele cita que recentemente hou-
ve substituição de lâmpadas no
ginásio de esporte, mas que ago-
ra precisa de recursos para ou-
tras trocas. “Cada lâmpada cus-
ta em média R$ 100 e ainda não
consegui substituí-las”.

POPULAÇÃO pede instalação de base da guarda para reforço na segurança

PROJETO de revitalização é esperado para
fortalecer o comércio

DETERMINAÇÃO
Ana Donizete Martins está no cargo
de vice-presidente da Associação dos
Moradores. Ela comenta que o que

motivou a seguir na diretoria é a
indignação com as antigas gestões.

“Em sete anos não fizeram o que
fizemos em sete meses e esperamos

conseguir melhorar ainda mais o
salão comunitário e o bairro”.

De acordo com a vice-presidente a
nova gestão tem recebido apoio do
prefeito Leonaldo Paranhos. “Com a
implantação do Território Cidadão
tudo o que reivindicamos ele está

tentando atender. A melhor coisa que
conseguimos é o apoio do prefeito”.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 09 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Aurelio Pizani Gorri e Kelen Cristina Bragião
2- Jeferson Alcedir Bonatto e Vanessa Cristina Sequinel
3- Samuel Thibes e Elisandra da Silva Santos
4- Fabiano Carneiro da Silva e Cleonice Aparecida Borges de Lima
5- Cesar Stedile e Margarida dos Santos Carneiro Gonsiorkiewicz
6- Douglas Willian Lopes e Franciele Veit Sapko
7- Lucas Alexandre do Nascimento e Andréia Borges
8- Juliano de Oliveira e Sirlei de Oliveira
9- Eduardo Vinicius dos Santos e Jhennifer Cristina da Luz
10- Diogo dos Santos Freire e Aline de Cássia Gonzaga

REVITALIZAÇÃO
A Avenida Papagaios é a principal
referência no Floresta. Em toda a

sua extensão o comércio foi se
estabelecendo e a comunidade
hoje conta com praticamente

todos os serviços que
necessita.”Houve discussões sobre
um projeto de revitalização e isso
seria muito bom, principalmente

para atrair novas lojas e fortalecer
o comércio”, cita Ternoski.

Morador do bairro há mais de 30
anos, Cícero Aparecido, viu o
desenvolvimento de todos os

segmentos e está satisfeito com o
que hoje a região conquistou. “O

bairro cresceu muito. Temos
supermercados, farmácias,

unidade de saúde em reforma, na
minha opinião, só precisamos de
uma agência dos Correios e de
uma instituição bancária com
condições de atender a nossa

demanda”.

As melhorias realizadas no salão comunitário foram possíveis por meio dos
próprios eventos que ocorreram no espaço. “O que conseguimos arrecadar
é com a locação do salão para festas de aniversário, bailinhos, e da quadra

de esportes”.  Pela nova diretoria da associação dos moradores, o salão
começa a receber nova cara. “Só nestes primeiros sete meses

investimos R$ 20 mil em ações, desse total, R$ 5 mil foram para reparos
no telhado e forro”, comenta o presidente.

Durante o período de reformas da UBS (Unidade Básica de Saúde), o salão
comunitário servirá para consultório provisório. “Decidimos ceder o espaço,

pois há necessidade de reformas de na UBS para melhorar os atendimentos”.

 Salão comunitário
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O sábado foi marcado por mais
um dia histórico para Cascavel,
desta vez para a o interior do muni-
cípio. Durante o fim de semana fi-
caram expostas na frente do Paço
Municipal as seis novas motonive-
ladoras destinadas a atender as de-
mandas do interior, especialmente
relacionadas as estradas rurais.
São R$ 2.902.800,00 em investi-
mentos específicos para melhorar
o atendimento prestado pela Secre-
taria Municipal de Agricultura.

“Foi um desgastante processo
burocrático, mas que conseguimos

Investimento em máquinas
vencer e ver estas máquinas aqui
na Prefeitura nos traz imensa ale-
gria e o convencimento que valeu a
pena todo esforço. Agora, vamos
colocar essas máquinas para tra-
balhar e avançar neste que é o
maior investimento da história de
Cascavel para o interior”, disse o
prefeito Leonaldo Paranhos, ao
comemorar a conquista que atri-
buiu ao trabalho de toda equipe
coordenada pelos secretários mu-
nicipais de Agricultura, Agassiz Li-
nhares Neto, e de Finanças, Re-
nato Segalla.

“Sem dúvida, esse é resultado
da visão do prefeito Paranhos que
tem dado ao interior a devida im-
portância e priorizado as ações. O
nosso primeiro ano de gestão, em
2017, foi de muito trabalho para
organizar as coisas, buscar proje-
tos e hoje estamos colhendo os
frutos”, comemorou Agassiz. Se-
gundo ele, as máquinas ficam em
exposição em frente a prefeitura
até terça-feira, quando devem ser
concluídos os trabalhos de iden-
tificação das máquinas e o ‘patri-
omoniamento’.

NA ESTRADA
“A partir de quarta-feira ou
quinta-feira, então, já
vamos colocar os
equipamentos na estrada e
acelerar o atendimento das
demandas dos nossos
produtores rurais. Agora,
teremos mais capacidade e
também qualidade de
atendimento, já que
praticamente vai dobrar o
número de máquinas
trabalhando. E agora, são
equipamentos novos, mais
robustos que darão
celeridade as ações”,
completou.

Máquinas estão expostas em frente à
Prefeitura de Cascavel

AÍLTON SANTOS
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Francisco Luiz das Flores
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Alegria e união com a família

Bons exemplos
A educação recebida pelo pai
é lembrada com o sentimento

de gratidão. “Foi um pai
muito bom e todos os filhos
seguiram um bom caminho.

Não tinha estudo e não sabia
ler, mas soube ensinar bons

exemplos”. Um fato peculiar é
o registro em certidão de
nascimento com atraso de

pelo menos dez anos acredita
a família.  Quando chegou a

Cascavel, Francisco já havia se
aposentado e pode aproveitar

bons momentos ao lado de
todos que o amavam.

“Adorava festa. Em todos os
domingos e aniversários nos

reuníamos e isso era algo que
o deixava muito feliz”,

destaca a filha.

Religiosidade

Por conta de uma pneumonia foi levado ao
hospital, onde permaneceu internado por uma

semana, mas não resistiu ao avanço da doença
e faleceu no dia 1º de julho, aos 94 anos.
O sepultamento ocorreu no Cemitério Cristo

Redentor. Francisco Luiz das Flores deixa a
esposa, sete filhos, 24 netos e 20 bisnetos.

Por muito tempo, ele frequentou as igrejas católicas dos
bairros Periolo e São Francisco. Homem de fé era devoto à
Nossa Senhora Aparecida. Mesmo com problemas de saú-
de que o impediam de seguir às missas continuava dedica-
do a orações e recebia eucaristia em casa.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Francisco Luiz das Flores, também
conhecido como Duca, nasceu na ci-
dade de Mantena, em Minas Gerais.
Foi no Espírito Santo, em Pancas,
onde conheceu Marcionilia de Barros,
com quem se casou e teve sete filhos.

A história de Francisco no Para-
ná teve início ainda na década de
40. Antes mesmo de chegar a Cas-
cavel, passou por Campo Mourão,
Capitão Leônidas Marques e Boa

Vista da Aparecida.
Em Cascavel morou com a espo-

sa por mais de 30 anos no Bairro
Periolo e depois o casal se mudou
para o Bairro Floresta, ambos na re-
gião norte da cidade.

Do trabalho da agricultura veio o sus-
tento de toda a família. “Sempre traba-
lhou no campo. Criou todos nós e tam-
bém uma sobrinha e a filha dela”, co-
menta Maria Barros das Flores.
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O fim de semana foi bastante
violento em Cascavel com três mor-
tes no trânsito e dois homicídios
(leia mais sobre os assassinatos
na página 20). Cascavel não via um
fim de semana tão sangrento como
este desde o ano de 2012, o mais
violento da história recente.

Duas mortes no trânsito foram
registradas ainda na noite da úl-
tima sexta-feira, uma na BR-277,
no perímetro urbano, e outra no
jardim Bela Vista. A terceira tra-
ta-se de um idoso atropelado no
último sábado, que foi socorrido
e levado para o hospital, mas não
resistiu e morreu ontem cedo.

Um dos homicídios aconteceu

Cinco corpos
recolhidos ao IML

no jardim Veneza na noite do últi-
mo sábado. E o outro caso foi no
jardim Melissa e com requintes
de crueldade.

A primeira morte do fim de se-
mana foi no trânsito após um ca-
potamento no início da noite de
sexta-feira. Um jovem de 22 anos
estava em um carro que capotou
próximo à empresa Mascarello.
Ele chegou a ser socorrido, mas
morreu assim que chegou ao hos-
pital. Ele era de Cascavel e foi en-
terrado ainda no fim de semana.

Idoso atropelado
A terceira morte no trânsito, a 23º

deste ano, trata-se de um homem de
78 anos atropelado no sábado pela

manhã ao lado do Terminal Leste, no
momento em que tentava atravessar

a Avenida Brasil, no bairro São
Cristóvão. Ele foi encaminhado pelo
siate ao hospital e seu quadro era

considerado bastante crítico. Ontem
no início da manhã, no entanto, ele

não resistiu e morreu.

A segunda morte em acidente foi a
de um motociclista que atingiu a
traseira de um caminhão parado na
Rua Verde no jardim Bela Vista no
fim da noite de sexta-feira.
Por coincidência, a vítima também
tinha 22 anos e teve morte
instantânea. Médico e socorristas do
Siate apenas constataram o óbito.
Uma das cenas mais dramáticas foi a
da mãe do rapaz que chegou no local
do acidente em entrou em desespero.

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Aílton Santos

 Idoso foi atropelado no sábado, mas morreu ontem

MOTOCICLISTA foi a segunda morte no trânsito no fim de semana

Motociclista perde a vidaMotociclista

MORTE na BR-277 foi a primeira do fim de semana

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 22
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 23
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Ainda na conta do fim de semana
bastante violento em Cascavel, o re-
gistro de dois assassinatos chamaram
a atenção do setor policial.

O primeiro homicídio do fim de se-
mana foi no Jardim Veneza na noite
de sábado quando um homem que
estava em um bar acabou atingido
por diversos disparos de arma de
fogo. Ele saiu do estabelecimento para
pedir socorro em um posto de com-

Um morto a tiros
outro degolado Assassinada pelo namorado

Uma estudante de Medicina de 27
anos que é de Toledo foi morta pelo
namorado na no começo da
madrugada de ontem no apartamento
onde morava em Campinas (SP). O
rapaz se jogou do 16º andar do
prédio e morreu após passar a
madrugada com o corpo da jovem no
apartamento. Ela foi identificada
como Marília Camargo de Carvalho e se
formou na sexta-feira em Medicina,
sua formatura seria no próximo fim de
semana. O rapaz foi identificado como
Rafael Garcia, formado em Educação
Física, também morava em Campinas,
mas era mineiro.

Furto de cofre
A PM localizou ontem cedo,
abandonado dentro de um carro parado
em via pública no bairro Cataratas, um
cofre furtado em uma fábrica de bebida
invadida ontem durante a madrugada.
Já o carro havia sido roubado próximo
a Cafelândia e está à disposição do
dono. Um levantamento deverá apurar
se algo foi levado de dentro do cofre.

5º Comando da PM
O Coronel Sérgio Almir Teixeira, que
foi comandante de 6º BPM em
Cascavel, mas hoje está lotado no
comando do 14º BPM de Foz do
Iguaçu, deverá assumir o 5º Comando
Regional da Polícia Militar em
Cascavel. Teixeira fica no cargo até o
retorno do coronel Marcos  Sperka,
que é do 19º Batalhão da PM de
Toledo, mas que está em férias.
Spearka assume a função por ser mais
antigo de farda. Mas nem ele nem
Teixeira são definitivos à função.
Eles responderão provisoriamente até
que o Comando-Geral da PM designe o
oficial ao posto. Entre os nomes
mais cotados é o do coronel Péricles
de Matos. O cargo está vago desde
que o coronel Washington Lee
deixou a função, na semana passada,
para concorrer às eleições de
outubro próximo.

bustíveis. Socorristas do Samu que
passavam pelo local prestaram os pri-
meiros atendimentos e o Siate che-
gou logo em seguida, mas o rapaz
acabou entrando em óbito antes de
ser removido para o hospital ali mes-
mo, no pátio do posto.

A Delegacia de Homicídios investi-
ga o assassinato. O corpo seguia on-
tem à tarde no IML sem identificação
e o caso ainda não foi elucidado.

Giro da
Violência

 HOMEM MORREU no pátio de um posto de combustíveis onde pediu socorro

FOTOS: AÍLTON SANTOS

Degolado
No conjunto Melissa um homem
foi assassinado com requintes de

crueldade. Seu corpo só foi
localizado por familiares ontem

pela manhã. Ele estava no barraco
onde morava e apresentava cortes

profundos na região do pescoço,
indicando que foi degolado. Ele
morava sozinho e tinha 39 anos.

A Delegacia de Homicídios
 também investiga o caso.
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Explique o luxo
Eis que o atual prefeito de Santa Tereza do Oeste, Elio

Marciniak, o Kabelo, terá que dar explicações à
Promotoria devido sua extravagância: um inquérito civil

está aberto para saber os motivos que levaram a Prefeitura
a gastar – em épocas de crise e contenção de despesas –

R$ 185 mil na compra de um carro de luxo.

Duelo de fardas
Embalado na onda
“Bolsomito”, o tenente-
coronel Washington Lee
Abe deixou o comando
regional da Polícia Militar
para disputar uma das
cadeiras da Assembleia
Legislativa pelo PSL. A
entrada dele no jogo
eleitoral fatalmente irá tirar
votos de outro militar. O
Policial Madril, que hoje
está na reserva.

Posicionamentos
Os dois militares possuem
perfis políticos bem
opostos. Lee tem
posicionamentos de
direita, bem ao extremo.
Não é por acaso que se
filiou ao partido de Jair
Bolsonaro. Já Madril (PMB)
é mais moderado, porém,

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O governo do Estado quer tirar a obrigação da conta
que supera R$ 250 mil – de 2018 a 2020: total das duas
taxas cobradas a Unioeste.

 Para a Comissão de Economia da Câmara tudo bem, o
povo pagar a conta e o Estado deve ser isentado.

Obras investigadas

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aíton Santos

Processo administrativo
Apesar da abertura de processo administrativo interno, as
oitivas dos envolvidos acabaram suspensas na Prefeitura em
virtude da greve dos caminhoneiros – sem nova convocação. A
troca do material da ponte acabou na exoneração de Juarez
Berté, ex-secretário de Meio Ambiente, e ainda o pedido de
exoneração do ex-secretário de Obras, Jorge Lange e do ex-
secretário de Planejamento, Fernando Dillemburg.

Embora tenha feito um
acordo que manteve as
obras em andamento, a
empresa contratada para
construir o Parque Linear
do Bairro Morumbi terá
pela frente ainda investi-
gações do MP (Ministério
Público). Além de suposto
enriquecimento ilícito na
troca de materiais em uma
das pontes, agora o MP
apura irregularidades na
execução do contrato com
a Prefeitura de Cascavel.

A troca de material na
execução de uma das
pontes mantém o proces-
so em andamento – em
vez de tubos metálicos, a
Contersolo utilizou tubos

em concreto. Após um
embate na Justiça, o Mu-
nicípio aceitou abater o
valor da obra devido a
substituição. Porém, isso
não dá fim as investiga-
ções – para o MP falta es-
clarecer se alguém lucrou
com tal medida.

A novidade agora no
caso apurado pelo promo-
tor público Sérgio Ricardo
Cezaro Machado com in-
quérito civil aberto recen-
temente é a cobrança de
explicações aos envolvi-
dos sobre as supostas ir-
regularidades.

A população pode pagar a taxa de lixo e a taxa de
proteção contra desastres, mas a Unioeste não: pelo
menos essa é a avaliação da proposta encaminhada para
apreciação dos vereadores na sessão de hoje.

com ideologia que se
enquadra mais à esquerda.

Embate
Agora é para valer: hoje
define-se então o novo vice-
presidente da Câmara de
Vereadores, após baixa de
Rômulo Quintino, nomeado
secretário de Meio Ambiente.
Entre os mais cotados estão
Jaime Vasatta, Misael Júnior,
Policial Madril e Sidnei
Mazzuti.

Concorrido
Ainda mais disputada será a
eleição para mesa diretora,
definida para dia 17. A
indicação de Alécio
Espínola não convence nem
os integrantes da base –
resta saber agora se a
oposição da Câmara se une
para bate-chapa.

LIVRAR O ESTADO

OBRAS do Parque Linear do Morumbi estão envoltas em polêmica
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 “A democracia brasileira é
segura e os órgãos

judiciários competentes de
cada região devem atuar

para garantir que a resposta
judicial seja oferecida com
rapidez e sem quebra da

hierarquia, mas com rigor
absoluto no cumprimento

das normas vigentes.”

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

A gestão atual
do Município de
Cascavel que
está investindo
em máquinas
novas para
atender as
comunidades
rurais.

A guerra
judicial que se
desenhou
ontem após um
juiz de plantão
no TRF-4
mandar soltar o
ex-presidente
Lula.

 Cármen Lúcia,
presidente do STF, sobre o

imbróglio do habeas
corpus que mandou soltar

o ex-presidente Lula.

PREVISÃO DO TEMPO
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O imbróglio envolvendo a ordem de soltura do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em pleno
domingo, concedida por um desembargador plan-
tonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF-4), evidencia o aparelhamento político de parte
do Poder Judiciário. Plantão judiciário deveria ser-
vir para decidir casos emergenciais, o que não se
aplicaria ao processo de Lula.

A decisão do desembargador Rogério Favreto foi
simplesmente ignorada pelo juiz Sergio Moro, res-
ponsável pela Lava Jato em primeira instância, e quem
decretou a prisão do ex-presidente. “O Desembar-
gador Federal plantonista, com todo o respeito, é au-
toridade absolutamente incompetente para sobre-
por-se à decisão do Colegiado da 8ª Turma do Tri-
bunal Regional Federal da 4ª Região e ainda do Ple-
nário do Supremo Tribunal Federal”, escreveu Moro
ao se recusar a cumprir a determinação do TRF.

Favreto ainda tentou reforçar a própria decisão,
mas surge em cena João Pedro Gebran Neto, re-
lator da Lava Jato no TRF-4 e anula a decisão do
plantonista e evitou que Lula fosse solto ontem.

Por ter sido filiado ao Partido dos Trabalhadores
durante quase duas décadas, Favretto, no mínimo,
deveria se declarar suspeito para julgar o habeas cor-
pus e evitar a polêmica. Até a União Nacional dos Ju-
ízes Federais entrou no caso para repudiar a decisão
do desembargador plantonista, classificando o caso
de “afronta aos ditames da legalidade e, sobretudo de
honestidade que se espera de decisões judiciais”.

Idealismo político não combina com o Judiciário.

 Dengue
A Vigilância em Saúde
Ambiental divulgou o
resultado do 3º ciclo do
LirAa deste ano. O
Levantamento Rápido do
Índice de Infestação do
Aedes aegypti foi realizado
na semana passada e
apontou 0,8% de
infestação, considerado
índice de baixo risco para
epidemia, de acordo com o
Programa Nacional de
Controle da Dengue do
Ministério da Saúde. O
preconizado é que o índice
fique abaixo de 1%.

 Explicações
A Comissão de Economia
da Câmara se reuniu na
sexta-feira com o ex-
prefeito Edgar Bueno e
sua assessoria jurídica
para discutir o parecer
prévio do Tribunal de
Contas do Paraná (TCE)
que recomenda a
aprovação com ressalvas
das contas relativas ao
exercício financeiro de
2015, sob
responsabilidade de
Edgar Bueno. As contas
foram consideradas
regulares.

 ARQUIVO
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JULIANA COMELLI, pelas lentes
de Arivonil Policarpo

Felicidades!

Bazar I
Dias 10 e 11 de julho, das 11h às 19h
tem o bazar do Provopar, com vários
produtos de apreensões da Receita
Federal. O pagamento é somente em

dinheiro. O endereço é Rua Cuiabá, 491,
Jardim Maria Luiza.

Bazar II
A Pastoral Social da Paróquia Nossa

Senhora de Fátima, do Bairro Cancelli,
vai promover um megabazar e conta com
ajuda da população. Quem quiser doar

pode levar cobertores, roupas de
inverno de adulto e de criança, calçados
e alimentos não perecíveis. Será dia 14

de julho a partir das 13h30,
 na Paróquia.

Ceep
A Semana Ceep (Centro
Estadual de Educação

Profissional) de Filosofia e
Ciências Humanas se encerra

nesta sexta-feira, em Cascavel.
A programação das 19h30 às

22h inclui apresentações
culturais, comunicação de

pesquisa e palestras

Arraiá
O Colégio Estadual Santa
Felicidade realiza nesta
quarta-feira um Arraiá
Julino nos três turnos. A

festa contará com barracas
típicas, apresentações e

muita diversão. Familiares
de todos os alunos estão
convidados a participar.

Maria Lúcia Santos, Pedro
Hnrique Mattos, João Paulo
Neri, Sandro Fazini, Gustavo
de Almeida Marin e Sérgio

Paulo Marreta.

Perdoamos quando não
sentimos mais

necessidade de usar as
mágoas antigas como

garantia contra alguém.

Jacqueline Collodo Gomes

ANA CAROLINA GUSSI, fotografada por Vera e Grasi
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 Após as decisões a favor e con-
tra a soltura do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva ontem, a pre-
sidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Cármen Lúcia, divulgou
nota em que afirma que a Justiça
é “impessoal”, sendo garantida a
todos os brasileiros a segurança
jurídica, “direito de todos”. Segun-
do a ministra, o Poder Judiciário
tem “ritos e recursos próprios”,
que devem ser respeitados.

“A democracia brasileira é se-
gura e os órgãos judiciários com-
petentes de cada região devem
atuar para garantir que a respos-
ta judicial seja oferecida com ra-
pidez e sem quebra da hierarquia,
mas com rigor absoluto no cum-
primento das normas vigentes”,
diz a nota da presidente do STF.

Lula está preso na Superinten-
dência da Polícia Federal em Cu-
ritiba, desde o dia 7 de abril, por
determinação do juiz Sérgio
Moro, que determinou a execu-
ção provisória da pena de 12
anos de prisão na ação penal do
triplex do Guarujá (SP), após o fim
dos recursos na segunda instân-
cia da Justiça.

Sem quebra de hierarquia

Habeas corpus
Na manhã de ontem, o desembargador federal Rogério Favreto, do Tribunal

Regional Federal da 4ª Região (TRF4), concedeu habeas corpus ao ex-
presidente. Em seguida, o juiz Sérgio Moro afirmou, em despacho, que o

desembargador não tem poderes para autorizar a libertação. O Ministério
Público Federal também se posicionou de forma contrária à soltura.

O desembargador João Pedro Gebran Neto, do TRF4, relator da Lava Jato
em segunda instância, suspendeu a decisão que determinou a liberdade

provisória do ex-presidente. O desembargador Rogério Fraveto reiterou a
decisão de mandar soltar imediatamente o ex-presidente.

Por fim, o juiz Thompson Flores, presidente do TRF-4, decidiu que a palavra
final sobre a soltura de Lula ficará com João Pedro Gebran Neto, e não com o

plantonista Rogério Favreto. Com isso, Lula não foi solto neste domingo.

DESEMBARGADOR
mandou soltar Lula e
reiterou a medida,
mesmo após o relator
suspender a decisão

ARQUIVO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

O momento atual pede consciência das
mudanças que precisam ser feitas.
Desafio entre os interesses individuais
e as demandas emocionais e da famí-
lia caracterizam o dia.

To
ur

o

Não resista às mudanças que se fa-
zem necessárias para a sua evolu-
ção, taurino. O foco agora está num
contato mais afetuoso e sensível com
as pessoas que lhe cercam.

G
êm

os

A fase atual enfatiza as finanças e o
desenvolvimento de suas habilidades.
Antigas soluções não conseguem mais
resolver as demandas e desafios atu-
ais. Inove.

C
ân

ce
r Desafio entre preservar aquilo que lhe

faz bem e agir de forma mais autôno-
ma e independente. Momento que
pede o uso da intuição para realizar
mudanças.

Le
ão

Atenção ao que sua sensibilidade
aponta como solução para os proble-
mas atuais. Há um desejo de romper
com tradições e com coisas que você
sente que lhe prendem interiormente.

V
ir

ge
m

Haverá mudanças em situações emo-
cionais e financeiras, nativo de Virgem.
Não resista e nem se oponha a trans-
formações necessárias. Seja mais
amigo e afetuoso.

Li
br

a

Ruptura com velhos modos de agir em
relação as pessoas e também na conduta
familiar e profissional. Há uma dificuldade
de conciliar as demandas pessoais e aque-
las que envolvem seus relacionamentos.

E
sc

or
pi

ão Está na hora de entender que antigos
padrões emocionais não valem mais.
Inovação, criatividade e independên-
cia são características a serem cultiva-
das agora.

Sa
gi

tá
ri

o Deve buscar um balanço entre a indi-
vidualidade e os vínculos emocionais
profundos. Período em que poderá
haver atritos em assuntos que envol-
vem finanças e vida afetiva.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Parece difícil conciliar o que você quer

fazer com as demandas dos seus rela-
cionamentos. Mudanças em situações
domésticas e familiares caracterizam o
período atual dos capricornianos.

A
qu

ár
io Cuidado com a saúde e questões de

trabalho. Tende a estar inquieto e ner-
voso. É preciso cuidar mais de si. Te-
rapias e métodos alternativos são inte-
ressantes.

 P
ei

xe
s Conflitos envolvendo situações finan-

ceiras e afetivas caracterizam o dia dos
piscianos. É preciso agir com mais
autonomia e independência, mas sem
deixar de ser afetuoso.



N  o  velas
VARIEDADES16 HOJE NEWS, 09 DE JULHO DE 2018

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

 • REDE GLOBO

 • GLOBO  • ORGULHO E PAIXÃO

MALHAÇÃO
Alex tenta se entender com Carol.

Maria Alice fica chateada com os co-
mentários de Kavaco. Garoto e Tito pla-
nejam ajudar meninos que não têm
onde morar. Alex pressiona Carol. Ge-
túlio desiste de procurar a mochila com
o dinheiro do roubo do colar. Pérola e
Rosália tentam consolar Maria Alice.
Márcio reclama do envolvimento de
Rafael com Gabriela.

DEUS SALVE O REI
Diana pede ajuda a Selena e Amá-

lia, ao saber que Catarina planeja aten-
tar contra sua vida. Agnes sonha com
a filha de Brice e deduz que ela está
viva. Selena conta a Tiago que ela e
Amália estão investigando Catarina.
Matilda aconselha Teodora a ignorar
Ulisses. Catarina manda Delano seguir
Diana. Orlando conta a Heráclito que
Glória está morando no castelo de Las-
trilha. Naná aconselha Glória a se apro-
ximar de Otávio e Rodolfo. Rodolfo con-
vence Lucrécia a permanecer em Alca-
luz. Romero reclama das ausências de
Selena para Afonso.

Elisabeta e Venâncio se surpreendem ao ver
as máquinas do jornal destruídas. Fani decide
contar para a família de Tibúrcio o que lhe acon-
teceu após o desaparecimento de Josephine. Eli-
sabeta acusa Lady Margareth de destruir seu
jornal. Tibúrcio desmente as acusações de Fani.
Jane apoia Julieta e Camilo se reconcilia com a
mãe. Susana apresenta Xavier para Lady Mar-
gareth. Rômulo e Cecília deixam a Mansão do
Parque. Todo o maquinário do jornal é renovado
e Elisabeta comemora.

SEGUNDO SOL
Valentim sugere mostrar a nova

música de Beto/Miguel para Luzia/Ari-
ella, e Karola contesta. Ícaro marca um
encontro com Manuela no show de Lu-
zia/Ariella. Laureta observa Ícaro e
Rosa. Remy se aproxima de Luzia/Ari-
ella. Rosa tenta descobrir com Galdino
o que Laureta esconde sobre Luzia/Ari-
ella. Remy e Rosa se unem contra Lau-
reta. Valentim mostra a música de Beto/
Miguel para Luzia/Ariella. Manuela pro-
cura Luzia/Ariella, enquanto Ícaro ob-
serva as fotos da DJ no camarim. Groa
se preocupa com Luzia/Ariella. Ícaro
discute com Luzia/Ariella. Valentim en-
contra Rosa com Remy e tem uma cri-
se de ciúmes.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Verônica telefona para a família e

conta que conseguiu um horário de últi-
ma hora para fazer uma cirurgia plásti-
ca no nariz. Poliana pergunta o motivo
da tia não ter nenhum relacionamento
e Luísa diz que prefere ficar sozinha por
não ter mais vontade de casar ou ter
filhos. Luísa deixa Poliana ver a caixa
com fotos antigas da família, tira as
imagens onde aparecem Durval. Raquel

consegue ver o show de samba dos
amigos e ao ver que Mirela rasgou a
saia de seu vestido empresta a camisa
que estava amarrada em sua cintura
para a amiga. Mário, Gael e Benício
decidem jogar bola dentro de casa, mas
acertam o aquário de formigas de Lore-
na. Guilherme chega e assume seu lu-
gar no meio do show.

ONDE NASCEM OS FORTES
Ramiro se enfurece com Ramirinho

e Cássia tenta apartar a briga. Herma-
no pede ajuda a Pedro para cuidar de
Valquíria. Maria tenta falar com Herma-
no. Valdir convida Ramirinho para mo-
rar com ele. Maria pede para Cássia ir
com ela à casa de Tião das Cacimbas.
Samir sofre com a decisão de Joana
de deixar o Lajedo dos Anjos. Aurora
conta a Rosinete sobre Clécio. Tião das
Cacimbas confunde Cássia com Ma-
dalena. Macedo vê Clécio falando com
uma delegada da corregedoria. Ramiro
finge se desculpar com Cássia. Herma-
no pede para se encontrar com Maria.
Samir deixa o Lajedo dos Anjos. Joana
começa a trabalhar no bar de Adauto.
Ramiro manda Damião eliminar Clécio
e voltar a seguir Cássia.

Lady Margareth avisa a
Darcy sobre Briana

DIVULGAÇÃO
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QUER VER  SEU FILHO OU FILHA AQUI NA COLUNA? ENVIE UMA FOTO PARA: diagramanews@jhoje.com.br

A pequena Ciliane completa dois meses amanhã. Ela é filha de Rose e Luciano Grando  Giovana Ludovico, com o filho Gabriel

MICHELLE GALVÃO

Pura fofura! A pequena Lívia com seu mais novo amigo Para encantar o leitor,  Francisco Avelar Precoma, de apenas sete dias

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS
O pequeno Enrico Maffessoni, de um ano de idade

VERA E GRASI FOTOGRAFIASDIVULGAÇÃO

JULIANA REIS


