UPA Tancredo receberá
pacientes ortopédicos
Pacientes adultos de ortopedia serão atendidos, dentro de duas semanas, na UPA Tancredo. A
proposta é desafogar a unidade do Veneza, que sempre está superlotada. Uma reunião hoje
entre a Secretaria de Saúde e o Consamu irá discutir as mudanças. O atendimento adulto, no
entanto, será apenas para pacientes socorridos por equipes do Siate ou Samu.
z Pág. 05
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A um ponto da elite

O Cascavel Clube Recreativo (CCR) venceu ontem o
Independente São Joseense por 2 a 0 e está a um ponto da
Primeira Divisão do Paranaense. Para isso, basta um empate
em um dos dois jogos que ainda restam para disputar.
z Pág. 22
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Três modalidades

Hoje o dia será de estreia na
fase municipal dos Jogos Escolares
do Paraná, em Cascavel, para atletas de três modalidades: basquete, tênis de mesa e handebol. Além
disso, começam as partidas decisivas do futsal, com as oitavas de
final da Divisão A (15 a 17 anos)
do naipe masculino.
No basquetebol, a programação
será desenvolvida no Ginásio Eduardo Luvison, no Ciro Nardi. Os jogos
desta segunda-feira são: Eleodoro x
Cristo Rei, às 14h, pela divisão B
(12 a 14 anos); Marista x Wilson
Joffre, às 15h, pela divisão A; e Prof.
Victorio Emanuel Abrozino x Cristo
Rei, às 16h, pela divisão A.
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FOTOS: SECOM

Apenas equipes masculinas e
dessas instituições de ensino foram inscritas nos Jogos em Cascavel. Elas se enfrentarão até amanhã
no Eduardo Luvison.
O handebol também tem início hoje à tarde, a par tir das
15h30, e seguirá até quarta-feira sem equipes femininas na disputa. Os duelos ocorrerão todos
no Ginásio da Neva e envolvem
apenas os times masculinos dos
colégios estaduais Mario Quintana, Olinda Truffa de Carvalho e 14
de Novembro, tanto na divisão A
quanto na B.
Outra modalidade que têm início
hoje é o tênis de mesa, mas apenas
para os professores, com a sessão
técnica marcada para as 14h na Associação de Moradores do Bairro Pioneiros Catarinenses. As competições serão realizadas amanhã e quarta-feira em horários a serem informados na sessão técnica.
Pelo futsal, os confrontos das oitavas de final do masculino A nesta segunda-feira ocorrem das 8h às 12h na
Neva e no Sérgio Mauro Festugatto.
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A um ponto
do acesso

O CCR - Cascavel Clube Recreativo contou com o fator positivo de
jogar em casa ontem para conseguir a vitória por 2 a 0 contra o Independente São Joseense.
O time cascavelense seguia de
duas partidas como visitante na
2ª fase da Segunda Divisão do Paranaense de Futebol (um empate
e uma vitória).
Com a vitória, O CCR, líder da
classificação do grupo 2, está a um
ponto do acesso.
Ontem foi o terceiro jogo entre
as equipes e a Serpente buscou
vitória inédita, depois de ter sido
derrotada por 3 a 2, em casa, na
estreia no campeonato, e empata-

Após dois dias de intensas disputas e 57
jogos realizados no Centro Universitário
FAG em Cascavel, a Copa Paraná de
Handebol Cadete (sub-15) e Juvenil
(sub-17) definiu campeões ontem. No
feminino, P.M Sto Antônio do Sudoeste
foi campeã no sub-15 e P.M Maringá/
Unimed/Unicesumar, no sub-17. No
masculino sub-15, a vitória foi do Col.
Ato/Campo Mourão e no sub-17 P P.M
Astorga/Acad.Corpo e Saúde.
Cascavel/ACH/Lanalli/02 saúde foi
campeão na categoria masculina livre.

do por 1 a 1 em São José
dos Pinhais na 2ª rodada
desta 2ª fase.
Na partida de ontem
no Estádio Olímpico Regional, Louback marcou
para o CCR aos 16 minutos do primeiro tempo.
Rone ampliou para a
equipe nos acréscimos.
No segundo tempo
não houve mudanças no
placar e o jogo encerrou
em 2 para o CCR e zero
para ao Independente.
Foram ao estádio 336 pessoas,
entre elas, 270 pagantes e a renda
arrecadada chegou a R$ 4.140.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

O próximo compromisso do Cascavel será no domingo (29) às
15h30. O time receberá o Rolândia.
FÁBIO DONEGÁ
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NA PRÓXIMA rodada, o
Tricolor volta a jogar na Vila
Capanema, contra o Sport
DIVULGAÇÃO

Corinthians impõe goleada
O Corinthians foi mortal. Sem
desperdiçar as chances de ataque,
o clube paulista confirmou seu favoritismo – com o status de atual
Campeão Brasileiro – e venceu o
Paraná Clube por 4x0.
O treinador Rogério Micale
não escondeu a frustração com
o placar elástico. “Fico chateado principalmente pelo que não
conseguimos entregar ao nosso
torcedor, que fez uma festa lindíssima. Foi sensacional ver a
Vila pulsando do início ao fim do
jogo. Só peço que o torcedor não
desista, pois vamos trabalhar
ainda mais para reagir já no domingo, diante do Spor t”, afirmou
Micale, em referência aos quase 17 mil torcedores que lotaram o Durival Britto.
Logo no início, Silvinho arriscou de fora, mas a bola foi pela
linha de fundo. Aos 14 minutos,
na jogada de Silvinho pela esquerda, ninguém apareceu para esco-

rar o cruzamento. Aproveitando o
bom momento, Raphael Alemão,
aos 15, deu um chapéu em seu
marcador e bateu cruzado, para a
defesa de reflexo de Cássio. Só
que aos 25 minutos, o Corinthians
abriu o placar. No cruzamento de
Sidcley, Rodriguinho recebeu livre
na área e só escorou: 1x0.
O Paraná não teve tempo nem
pra respirar e, no lance seguinte,
os paulistas ampliaram. Sidcley
arrancou e, na saída de Richard,
bateu forte para marcar 2x0. No
intervalo, Micale procurou ajustar
o time. Teve que trocar Richard, lesionado, por Luís Carlos. No início
da fase final, trocou Wesley Dias
por Matheus Pereira. No primeiro
lance, o meia fez ótima assistência para Alemão, que bateu for-

te. A bola desviou na marcação e
foi pela linha de fundo.
Quando o Paraná esboçava
uma pressão, mais uma vez o Corinthians esbanjou precisão. No
cruzamento da direita, Cleyson,
que acabara de entrar, escorou
para fazer o terceiro gol, aos 34
minutos. Aos 40, na jogada pela
esquerda, Gabriel, livre na área,
tocou no canto para fazer 4x0. O
Paraná tentou o seu gol, mas Cássio e a trave pararam o lateral
Mansur, por duas vezes. Na próxima rodada, o Tricolor volta a jogar na Vila Capanema, contra o Sport.
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Hoje é dia de vacinação
A campanha de vacinação
contra a Influenza começa
hoje e segue até 1º de junho.
Em Cascavel quase 88 mil
pessoas devem ser imunizadas, que devem procurar as
Unidades Básicas de Saúde
e Unidades Saúde da Família
para receber a dose da vacina, a partir das 7h.
Neste ano, além de idosos
com 60 anos ou mais, serão
vacinadas as crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos (quatro
anos, 11 meses e 29 dias), puérperas, gestantes, trabalhadores da saúde, professores
das escolas públicas e privadas, indígenas, portadores de
doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21
anos sob medidas socioeducativas, população privada de
liberdade e funcionários do sistema prisional. Em todo o País,
o público-alvo representa 60
milhões de pessoas. A meta
é imunizar, pelo menos, 90%
dos grupos prioritários.

Vacinas
contra a
Influenza
já estão
disponíveis
em Cascavel:
imunizações
começam
hoje às 7h

UNIDADE MÓVEL
Nesta campanha, a Secretaria de Saúde vai montar um ponto de vacinação com uma unidade móvel
em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, na
Avenida Brasil, que funcionará das 7h às 19h, de
segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h às 19h.

SINTOMAS
Desde janeiro o Paraná já registrou cinco mortes
por Influenza, duas delas na região Oeste. Além
disso, em todo o Estado foram confirmados 31
casos da doença antes mesmo de se dar início à
campanha de vacinação. Diante disto, a orientação
da Organização Mundial de Saúde, visto a probabilidade de óbitos em casos mais graves e que ocorrem geralmente em grupos de alto risco, é ficar
atento aos primeiros sintomas. Entre os mais
comuns estão febre repentina, tosse, dor de garganta e de cabeça, musculares e nas articulações, falta
de ar, cansaço e calafrio. Quem apresentar um ou
mais destes sintomas deve procurar ajuda médica.

Infecção viral aguda
Conforme o Ministério da Saúde, a Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, e de elevada transmissibilidade por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao tossir, falar,
espirrar ou pelas mãos, que após contato com
super fícies recém-contaminadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso até a boca, olhos e nariz.
A doença pode ser causada pelos vírus A, B
e C, estes combatidos por meio da vacinação.
Em Cascavel, segundo boletim epidemiológico da Sesa (Secretaria Estadual da Saúde) há
circulação do vírus A H3 não subtipado, com
uma confirmação e outro de Influenza B.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos
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Rolimã Fest reúne multidão
FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

Foram várias largadas para os mais de
cem carrinhos com seus hábeis pilotos
que participaram na manhã de ontem da
5ª edição do Rolimã Fest, que movimentou o Bairro Morumbi, em Cascavel. Competidores inscritos nas categorias infantil, feminino e adulto participaram das provas de rua que reuniu uma multidão de expectadores.
Ontem, o Rolimã Fest recebeu o Ônibus
do Expresso Brincalhão, com duas camas
elásticas e uma variedade de brincadeiras
para a criançada. À tarde os vencedores
de cada categoria e os pilotos que se destacaram foram premiados com troféus.
As disputas de rua integram o Campeonato Paranaense da modalidade e os melhores colocados estão classificados para
a próxima etapa. Alguns carros chamaram
a atenção pelo design. A velocidade dos
carrinhos chega a 70 km/h.
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Múltiplas opções de lazer
Cascavel possui pontos de encontro de lazer para famílias e que
fazem parte do cotidiano dos moradores, como o Lago Municipal e
zoológico, por exemplo. Mas, as
opções não param de crescer e
entidades e órgãos públicos criaram novos espaços que têm atraído centenas de pessoas.
O Calçadão Fechadão, criado no
ano passado, é uma dos locais que
atraem multidões todos os domingos. Famílias inteiras vão à Avenida Brasil para levar os filhos para
brincar ou simplesmente tomar chimarrão, tererê e observar a movimentação.
Uma dos mais novos espaços,
criados há menos de dois meses,
é a Feira do Teatro, que ontem recebeu uma multidão. Uma das bancas mais movimentadas atraiu adultos e crianças para trocar figurinhas
da Copa do Mundo da Rússia.

Famílias participam
das atividades
do “Brincando
na Praça”
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Fotos: Fábio Donegá

TROCA DE figurinhas da Copa é a
novidade na Feira do Teatro

A troca de figurinhas é uma grande oportunidade para os colecionadores - desde os apaixonados por
este hobby até iniciantes na prática - completarem seus álbuns.
Além disso, a atividade promove
interação entre várias gerações.
Em pouco tempo, a feira se tornou tradicional e o novo ponto de
encontro de Cascavel. A Feira do
Teatro é realizada todos os domingos, das 8 às 13 horas, no
estacionamento do Teatro Municipal e do Centro Cultura Gilberto Mayer, na Rua Duque de Caxias, entre as ruas Rio de Janeiro
e Santa Catarina.

Brincando na praça
Na tarde de ontem, aconteceu o “Happy Day Brincando na Praça”,
um evento que reuniu dezenas de famílias na Praça do Country. O
evento é promovido pelo Country Home Church, uma comunidade
Adventista do Sétimo Dia que busca semear a mensagem de amar a
Deus, amar o próximo e servir o mundo.

LOCAL
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Um diagnóstico aos resíduos
Grupo de 20 profissionais que
fazem parte do Território Urbano do
Oeste do Paraná participaram na
sexta-feira (20), na Acic (Associação
Comercial e Industrial de Cascavel),
de formação sobre os Desafios
Ambientais dos Resíduos Sólidos.
O evento foi organizado pela Unilivre (Universidade Livre do Meio
Ambiente), com parceria do PTI (Parque Tecnológico Itaipu).
De acordo com a arquiteta e representante do PTI, Claudia Enrech,
a Prefeitura de Cascavel encomendou ao grupo projetos para solucionar problemas relacionados ao lixo.
Para que sejam apresentadas soluções, os agentes de desenvolvimento do Território fizeram um diagnóstico dos resíduos sólidos do
Município. Entre os principais impasses, conforme Claudia, estão a
reciclagem de resíduos da construção civil, a valorização energética
dos resíduos e o conflito entre os
catadores de materiais recicláveis
autônomos e cooperados.
“Com base nisso, apresentaremos em maio, projetos que devem
minimizar ou solucionar de vez estes problemas”, comenta.

O curso

A PARTIR DO DIAGNÓSTICO, feito na sexta-feira (20), grupo vai apresentar em maio projetos
que melhorem a gestão do lixo em Cascavel

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

O curso envolve além de Cascavel
ações às prefeituras de Foz do
Iguaçu, Toledo, Assis
Chateaubriand, Guaíra, Medianeira e
também da Cidade del Este. A
formação se destina a agentes
brasileiros e paraguaios, voltados a
fazer propostas para a gestão de
resíduos sólidos.

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.

 Reportagem e foto

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 23 de abril de 2018

Marina Kessler

1- Bruno Lejanoski e Fernanda Novais Mota
2- Willyan da Silva e Viviana da Silva
3- Adair Rodrigues Barbosa e Maria Lucia de Menezes
4- Guilherme Ribeiro de Moura e Ivania Skura
5- Rafael de Lima Crepaldi e Thais Borges de Souza
6- Juliano Fontin e Franciéle Oliveira Camilo

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Inovação e tecnologia
Os preparativos não param para
o evento inédito que reunirá o que
há de mais moderno e inovador na
área de tecnologia. Exposições,
palestras e oficinas farão parte da
1ª Feira de Inovação de Cascavel –
TechnovAção e 10ª InnovaCities Edição Invention Camp que será
realizada de 17 a 20 de maio no
Centro de Convenções e Eventos.
A expectativa é de que 15 mil
pessoas participem dos quatro
dias de evento. “É a primeira vez
que trazemos algo nessa linha e
que deverá atender a empresários,
estudantes, representantes do poder público e a população em geral, não só da cidade, mas de toda
a região”, afirma o presidente da

Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico)
de Cascavel, Alcione Tadeu Gomes.
Ele garante que os atrativos da
feira irão agradar a todos os públicos. “Será um espaço para quem
quer apresentar inovações e também para quem busca uma solução
por meio da tecnologia, inclusive
para os setores públicos”, cita.
Entre os destaques está a apresentação da Casa Inteligente que é movida a tudo o que há de mais moderno
em tecnologia. Serviços da Apple serão apresentados durante o evento e
haverá Mostra Interativa – Festival de
Invenção e Criatividade, oficinas Cosplay, áreas da saúde, fitness, de esportes radicais e gastronômica.

Prêmio de Inovação
ALCIONE Gomes, presidente da Fundetec,
coordena a Feira de Inovação de Cascavel
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

O Prêmio Cascavel de Inovação, em reconhecimento às empresas e pessoas que desenvolvem projetos e que se destacaram
em inovação, em tecnologia ou em ciência faz parte da programação. Haverá ainda exposições de robótica, drones, veículos
elétricos e diversas palestras. A entrada ao público é gratuita.
Mais informações e inscrições para atividades da Feira estão
disponíveis no site www.fundetec.org.br.
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O Bairro Coqueiral em Cascavel inclui todo o trecho entre as ruas Presidente Juscelino Kubitschek, ao lado prefeitura, até a Beira Rio, na baixada da Avenida Brasil e está
localizado em uma área considerada privilegiada.
Serviços públicos em escola, Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) e posto de saúde
são garantidos à população e a
infraestrutura que se espera pelas ruas do bairro também é bem
vista pelos moradores.
O atual presidente da Associação de Moradores do Bairro
Coqueiral, Leocir Luiz Lira, se
divide entre o trabalho diário
como taxista ao planejamento
e debate de projetos futuros em
benefício da comunidade.
Embora tenha planos de
contribuir ainda mais com o
bairro, ele afirma que algumas
melhorias já foram feitas, sobretudo, no salão comunitário.
“Quando assumi faltavam
muitas coisas, mas já conseguimos comprar mesas, cadeiras, pratos e talheres”, afirma.
O espaço é disponível para
reunião de interesses de moradores e eventos particulares para cerca de 3.100 famílias dessa região, que contribuem com taxas ao usar o local. “Isso é o que faz a gente
conseguir manter o salão comunitário”, afirma Lira. Semanalmente, aulas de zumba também
são realizadas no local e proporcionam momentos de lazer e interatividade entre moradores.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Fábio Donegá
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Bem visto pela
comunidade
REFORMA

A expectativa do presidente da associação é de que em breve o salão do
comunitário possa receber melhorias. “Solicitamos ajuda da prefeitura para a
doação de tintas para pintar o salão, mas não havia recursos, então precisamos
promover eventos e almoços para conseguir realizar os serviços”, comenta. Um
deles, segundo Lira está programado para o próximo dia 5 quando um almoço
será realizado para a venda de macarronada com galeto.

MATO E ENTULHOS em barracão da prefeitura são motivos de reclamação

BARULHO

Um dos pioneiros, Selvino Moreira Peres, hoje aposentado, gosta do local em
que vive, mas tem enfrentando momentos de perturbação principalmente nos fins
de semana. “Um estabelecimento na Rua Fagundes Varela, no cruzamento com a
Avenida Brasil fica a madrugada inteira com som alto e isso incomoda. Também
há muitos motociclistas que percorrem pelo trecho que não respeitam o trânsito e
fazem barulho com as motos”, critica o aposentado.

ABANDONO
UMA DAS METAS do presidente é garantir pintura e melhorias ao salão comunitário

SEGURANÇA

Lira afirma que furtos e roubos não
preocupam já que o bairro é um
lugar bastante seguro, mas revela
que pretende seguir com projeto
para que o dia a dia das famílias
se mantenha tranquilo. “Uma das
propostas é implantar o projeto
Vizinho Solidário”, cita.

PATRULHAMENTO
Há quatro anos Gustavo Borgert
mora no Coqueiral e nunca se
deparou com nenhum problema.
Para ele, o bairro é tranquilo e há
segurança garantida. “Sempre
vemos viaturas por aqui fazendo
ronda e isso é muito bom para os
moradores”.

Um barracão de
responsabilidade da Prefeitura
de Cascavel, na Avenida
Brasil, cruzamento com a Rua
Fagundes Varela, poderia ser
melhor aproveitado na opinião
do presidente da associação.
“Percebemos que está
abandonado com muito mato e
entulhos ao redor. Diante da
necessidade de alugar tantos
imóveis para serviços públicos,
este seria um bom espaço para
ser reformado e utilizado por
algum setor”, afirma.

“O espaço é
disponível para
reunião de
interesses de
moradores e eventos
particulares para
cerca de
3.100 famílias
dessa região, que
contribuem com
taxas ao usar
o local”.

PRESIDENTE da Associação dos Moradores do
Coqueiral, Leocir Luiz Lira
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Para ele, o bairro é tranquilo e há
segurança garantida. “Sempre
vemos viaturas por aqui fazendo
ronda e isso é muito bom para os
moradores”.

Um barracão de
responsabilidade da Prefeitura
de Cascavel, na Avenida
Brasil, cruzamento com a Rua
Fagundes Varela, poderia ser
melhor aproveitado na opinião
do presidente da associação.
“Percebemos que está
abandonado com muito mato e
entulhos ao redor. Diante da
necessidade de alugar tantos
imóveis para serviços públicos,
este seria um bom espaço para
ser reformado e utilizado por
algum setor”, afirma.

“O espaço é
disponível para
reunião de
interesses de
moradores e eventos
particulares para
cerca de
3.100 famílias
dessa região, que
contribuem com
taxas ao usar
o local”.

PRESIDENTE da Associação dos Moradores do
Coqueiral, Leocir Luiz Lira
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OBITUÁRIO
Educação
dos filhos
A educação dos filhos foi
priorizada por Wilson, um
conselheiro e amigo de todas as
horas. A lembrança, segundo o
filho, será de tudo o que ele foi
durante a vida. “Quero apenas
lembrar e eternamente
carregar no coração o pai
maravilhoso que eu tive a
oportunidade de conhecer e o
exemplo de homem que você foi
para todos. Eu quero tornar
eterna sua memória e honrá-la
com a minha vida”,
acrescenta o filho.
Uma despedida precoce deixou
a saudade no coração de
familiares que superam o
sofrimento, com a gratidão por
tudo que Wilson fez aqui com
muito amor e bondade.
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Wilson Correa de Lima
20 de setembro de 1956
= 06 de abril de 2018

Pai e motorista exemplar
Wilson Correa de Lima nasceu
em Espírito Santo Dourado, Minas Gerais, no dia 20 de setembro de 1956. Casado há mais de
25 anos com Inilde Ferreira de
Lima, foi pai de cinco filhos e vivia em Cascavel com a família.
Por mais de 35 anos exerceu a

profissão de motorista com dedicação. Trabalhava como motorista há mais de 15 anos na mesma
empresa, nunca pegou um atestado médico e nem se envolveu
em acidade. O filho Rodrigo Lima
destaca que Wilson era um exemplo a ser seguido.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Emoção
O filho se emociona ao falar do pai. “Meu pai, hoje você
não está mais entre nós, você partiu na sua última viagem e
no meu coração deixou a saudade. Mas não quero pensar ou
falar só da tristeza, pois não quero associar seu nome ao
sofrimento”, comenta Rodrigo com a fé de que um dia haverá o reencontro.
Por conta de um câncer, Wilson faleceu aos 62
anos no dia 06 de abril. O sepultamento ocorreu
no cemitério do Bairro Guarujá em Cascavel. Ele
deixa a esposa e cinco filhos.

POLÍCIA
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Estupro de
adolescente em
investigação

LÉO SILVA

Uma situação que parece longe
de ter fim, uma vez que, segundo
as autoridades em segurança, para
cada denunciado podem existir até
oito que seguem no anonimato.
Ao que tudo indica o estupro de
menores revelou mais uma vítima
em Cascavel neste fim de semana.
A coragem de levar o caso à polícia teria partido da avó, cansada de
ver a neta de 13 anos sofrer pelos
cantos da casa nos últimos meses.
A adolescente teria contado
para a avó, ainda no sábado, que o
padrasto, um homem de 51 anos,
passou a abusá-la sexualmente em
setembro do ano passado e isso
se tornou rotina.
As supostas cenas de horror vividas pela garota se repetiam, segundo a avó, todas as quartas-feiras. A menor teria gravado áudio do
padrasto “mexendo com ela e pedindo coisas horríveis”, que com-

provariam os abusos.
Os estupros seriam uma
forma de pagamento ao homem já que a menina só tinha
autorização para usar a internet se o deixasse abusá-la, indicando assim a chantagem.
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OS SINAIS
Entre os sinais dados pela adolescente
estavam características de rebeldia, que
segundo familiares eram incomuns à
personalidade, além das crises de choros
cada vez mais frequentes.
O homem que foi preso ainda ontem, logo
após as denúncias, negou que tenha
abusado da garota.
Durante revista à residência do suspeito,
no Conjunto Paulo Godoy, a Polícia Militar
encontrou uma arma de fogo com o
registro vencido e um silenciador de uso
restrito. O caso passa a ser investigado e
além da polícia, terá acompanhamento
do Conselho Tutelar e do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
FÁBIO DONEGÁ

ARMA com silenciador de uso restrito foram apreendidos na casa do suspeito

DROGA NO ÔNIBUS

A Polícia Rodoviária Estadual do Posto de
Assis Chateaubriand apreendeu ontem pela
manhã, durante uma abordagem a um ônibus
de linha que seguia de Guaíra para Cascavel,
32 tabletes de maconha que estavam com um
homem de 39 anos. Ele foi preso em flagrante
e encaminhado para a delegacia de Assis.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Confusão em
perturbação
do sossego
Uma chamada à Polícia Militar
na tarde de ontem quase terminou
com uma confusão generalizada no
Bairro Santa Cruz.
A reclamação de origem era de
um vizinho incomodado com o som
alto de um carro. Quando a primeira
viatura chegou ao local teria havido
resistência para que o som fosse baixado e foi preciso acionar outras viaturas. Um dos homens abordados
teria passado mal e o Samu preci-

sou ser acionado para socorrer a vítima, a princípio de um desmaio.
A confusão se estendeu para a
rua que ficou cheia de moradores,
alguns tentando entender o que
estava acontecendo e outros no
meio da confusão.
No fim das contas, além do rapaz
que passou mal, mais um homem foi
detido pela PM e dois foram encaminhados para o Fórum onde assinaram um termo circunstanciado.

PRF recuperada veículo roubado

DIVULGAÇÃO

Giro da
Violência
Discussão familiar
Uma discussão na tarde de ontem
envolveu pelo menos quatro pessoas
de uma mesma família no Bairro Santa
Cruz, em Cascavel, e precisou da
intervenção da Polícia Militar. Não
houve detalhamento do que teria
motivado a discussão, que
inicialmente teria como pivôs a mãe e
a filha. Apesar dos ânimos exaltados,
ninguém foi levado à delegacia e
ninguém saiu ferido.

Quase tragédia
Por pouco um acidente na noite do
último sábado na Avenida Tito Mufatto
em Cascavel não terminou em tragédia.
Um condutor, que segundo o teste do
bafômetro apontou embriaguês ao
volante, trafegava com o veículo
quando teria perdido o controle da
direção e avançado sobre uma casa.

Os prejuízos
O carro entrou em um dos cômodos da
residência onde a família estava minutos
antes do acidente. Ontem no início da
tarde o veículo ainda estava no mesmo
local, já que o condutor foi levado pela
polícia à Delegacia por se encontrar
embriagado. Os moradores calculam que
o prejuízo tenha passado dos R$ 10 mil.
Eles também cobram mais sinalização no
trecho que passa por reformas.

CARRO recuperado pela PRF
foi roubado dia 22 de fevereiro
no Rio Grande do Sul
Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, na BR-277, em
Cascavel, terminou ontem com um
homem preso por dirigir um veículo com queixa de roubo.
O carro teria sido levado pelos
ladrões no dia 22 de fevereiro de
uma cidade do Rio Grande do Sul.

Causas naturais

Não houve detalhamento da
versão dada pelo motorista à PRF
no momento da abordagem, mas
ele e o carro foram levados à delegacia. Um Corsa, que segundo
a polícia dava apoio como batedor, foi apreendido. O motorista
deste veículo acabou fugindo.

O filho encontrou na manhã de ontem
o pai de 63 anos sem vida em casa, no
Periolo em Cascavel. Como ele não
apresentava nenhum sinal de agressão
foi descartada a hipótese de ele ter
sofrido algum tipo de violência.
Segundo relato de familiares, o idoso
tinha problemas cardíacos e a causa
do óbito pode ter sido um infarto
fulminante. Médico e socorristas do
Siate foram acionados, mas já não
havia mais o que fazer.
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UPS em 100 dias Giro Político

Pouco mais de uma
semana após assumir o
Palácio do Iguaçu, Cida
Borghetti (PP), governadora do Estado, recebeu a
cobrança de implantação
de uma UPS (Unidade Paraná Seguro) no Bairro
Santa Cruz. O projeto rejeitado pelo ex-governador Beto Richa (PSDB) que privilegiou amarras
políticas com Valdir Rossoni (PSDB) - agora tende
a sair do papel atendendo as necessidades de
segurança pública da
zona oeste de Cascavel.
O vereador Alécio Espínola (PSC), defensor da
obra desde 2015, levou o
projeto debaixo do braço
logo na primeira visita de
Cida como governadora a
Toledo. Embora a conversa tenha durado poucos

minutos, as afirmativas
foram significativas, conforme o parlamentar. “As
palavras dela foram objetivas: ‘Se tiver estrutura a
UPS será autorizada’. Foi
o suficiente para ficarmos
muito animados. Ela, inclusive, já tinha conhecimento de nossa reivindicação. Quando era vice-governadora, já havíamos pedido apoio”, afirma Espínola.
O documento com estatísticas que comprovam
a necessidade de implantação no Bairro Santa Cruz
– e não no Bairro Tropical
– também foi repassado
a coronel Audilene Rocha,
comandante da Polícia
Militar do Paraná
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Assessoria

politica@jhoje.com.br

Pelas beiras
Sem alardes, caminha a passos largos a proposta de
construção do crematório de Cascavel. A
Superintendência da Acesc (Administração dos Cemitérios
e Serviços Funerários de Cascavel) contratou uma empresa
de arquitetura para elaborar os estudos. Considerada uma
obra complexa, o projeto tende a ficar
pronto em dois meses.

Saiu do forno!

Marcha

José Roberto Guilherme,
superintendente da Acesc,
recebe um esboço do
projeto nesta semana. A
ideia é construir em um
novo cemitério. A área
ainda é incerta e nem
divulgada, devido o receio
de especulações imobiliárias
e rejeição popular.

Em viagem também os
vereadores Alécio
Espínola (PSC), Mauro
Seibert (PP), Josué de
Souza (PTC) e Jaime
Vazzata (PTN). O motivo é
o encontro nacional de
parlamentares em Brasília,
que começa hoje e vai até
quinta, com palestras e
encontros.

Forças ocultas
O deputado estadual
Adelino Ribeiro (PSC) tem
pressa para definir a área da
UPS do Santa Cruz e torce
para não encontrar
obstáculos. “Espero que
forças ocultas não
atrapalhem. Têm pessoas
que trabalham contra a
comunidade”.

Alécio esteve com governadora Cida Borghetti em breve passagem por Toledo
semana passada

PERÍODO ELEITORAL

Em função do período eleitoral, o deputado estadual,
Adelino Ribeiro (PSL) – apoiador da proposta – corre
contra o tempo para encontrar um imóvel apropriado para a
implantação da UPS. Uma audiência pública será marcada
para os moradores da zona oeste se manifestarem nesta
semana. “É possível construir uma UPS em 100 dias.
Vamos definir a área e correr atrás do que precisamos”, diz
o deputado. Três áreas são cogitadas para a implantação.

Viagem
Cletírio Feistler, braço
forte de Leonaldo
Paranhos, esteve semana
passada no Rio Grande do
Sul. A viagem de última
hora teve como motivo a
mãe do engenheiro civil –
internada por problemas
de saúde.

PLENÁRIO VAZIO
Promessa hoje de sessão curta, às 9h30. Embora não
esteja em pauta, Olavo Santos (PHS) tende a
movimentar as discussões. Ele protocolou projeto
revogando a cobrança da Taxa de Proteção a Desastres. A
validade depende da votação favorável da maioria e
sanção do prefeito.
z Em regime de comodato desde 2014, hoje a Câmara
recebe em definitivo a doação de computadores da JCI.
z Como o prazo do empréstimo estava perto do fim, os
equipamentos poderiam ser recolhidos pela entidade.

04

POLÍTICA

HOJE NEWS, 23 DE ABRIL DE 2018

Radares na corda bamba
Embora esteja cumprindo com os
pagamentos – com atrasos devido
a falta de recursos – a Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) tende a rever a permanência do sistema atual de fiscalização eletrônica em Cascavel.
Leonaldo Paranhos (PSC) não esconde a insatisfação com os equipamentos e também com a empresa
responsável pelo serviço, visto que
em uma negociação ainda no início
da gestão para tentar descontos,
não teve a cobrança atendida: sequer um centavo foi reduzido.
Por enquanto, Alsir Pelissaro,
presidente da Cettrans, garante que
o contrato será respeitado. Mas
com tanta rejeição, uma comissão
de servidores e técnicos é formada
para analisar novos métodos para
coibir abusos de velocidade no trânsito. Não se confirma a extinção dos
equipamentos, mas serão avaliados
outros mais eficazes. “Existem muitas novidades no mercado e vamos
verificar o que pode ser aplicado em
Cascavel para garantir segurança no
trânsito”, diz Pelissaro.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Arquivo

CONTRATO com empresa responsável pelos radares vai até o dia 21 de dezembro

Até dezembro
O contrato com a Sitran Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda, firmado
em dezembro de 2015, com prazo de 36 meses, termina em 21 de
dezembro de 2018. O valor total da licitação deve chegar a R$10,4
milhões. Por isso, a equipe da Cettrans analisa novo edital de licitação para
substituir o atual sistema. Antes de encerrar o contrato, uma nova empresa
precisa ser escolhida para fiscalizar.
Na comparação de 2016 e 2017 impressiona a diferença paga à Sitran –
atual empresa que mantém os radares: aumento de 61%. Em 2016 ela
recebeu R$ 2.142.459 e em 2017, R$ 3.456.751. Essa diferença,
segundo Pelissaro,está relacionada a fase inicial de testes. “Alguns
equipamentos ainda não estavam funcionando, por isso, a diferença
de valores”.

R$ 21 MILHÕES

Em Cascavel, por cinco anos, a
empresa Fiscal Tecnologia e
Automação Ltda foi responsável
pelo funcionamento dos radares,
entre 2010 e 2015. Ela recebeu
R$ 10,8 milhões pelos 24
radares espalhados pela cidade.
Somados os dois contratos,
Cascavel gastará R$ 21,2 milhões
com os radares – no período de
oito anos.
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Socorro à Upa Veneza
Para amenizar a superlotação da
UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Veneza, um plano de
emergência será implantado pela
Secretaria de Saúde de Cascavel. A
atuação do Consamu (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do
Paraná) será determinante para que
a proposta funcione efetivamente.
Ambulâncias com fraturados agora
serão redimensionadas para à UPA
Tancredo Neves – hoje usada exclusivamente para consultas e internações pediátricas.
Uma ala desocupada da UPA Tancredo Neves será destinada a leitos
para vítimas de fraturas e outros ferimentos graves, no entanto, ela não
funcionará no sistema “portas-abertas”: apenas pacientes adultos que
chegarem em ambulâncias do Siate e Samu serão acolhidos – exceto
em casos excepcionais em que a
vida esteja em risco. A decisão foi
tomada sexta-feira, a pedido do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), durante reunião com o médico regulador do Consamu, Rodrigo Nicácio,
além de servidores da Secretaria
Municipal de Saúde.
Para que essa adaptação seja
possível, a equipe médica de ortopedia passa para a UPA Tancredo
Neves. Já alguns pediatras serão
transferidos à UPA Veneza, possi-

Alterações
temporárias
Essa mudança não será definitiva:
assim que estiver pronta a estrutura
do antigo Hospital Jácomo Lunardelli,
a UPA Brasília será transferida.
Então, a equipe ortopédica da Upa
Tancredo também irá para o mesmo
espaço no Bairro São Cristóvão,
possibilitando a conclusão da reforma
na UPA Tancredo. No entanto, isso
ainda não tem prazo para ocorrer.

bilitando assim atendimento
para adultos e crianças no Jardim
Veneza – na zona leste da cidade. “Ainda estamos com a reforma em andamento na UPA Tancredo, mas faremos um esforço para
suprir essa demanda e aliviar o
fluxo na UPA Veneza. Os casos ortopédicos passam então a ser encaminhados à UPA Tancredo, mas
apenas por meio das ambulâncias”, explica José Peixoto, diretor
geral do Consamu.
Para que seja possível implantar essa medida emergencial no
prazo estimado pela equipe – no
máximo duas semanas – um estudo será feito para organizar as
alterações. Hoje e amanhã serão
realizadas reuniões entre Consamu e Secretaria de Saúde para
definir como tudo será possível.

HOJE pacientes ortopédicos
são atendidos na UPA Veneza

REDUÇÃO DE
DEMANDA NO
VENEZA
Sem os casos ortopédicos –
traumas, fraturas e ferimentos
por arma de fogo - , a
expectativa é que a UPA Veneza
esteja menos sobrecarregada.
Essa redução de fluxo de
ambulâncias vai gerar maior
agilidade no atendimento. Em
média, a expectativa é que por
dia sejam reduzidos 30
atendimentos de urgência e
emergência/adulto, que agora
passam para a Upa Tancredo.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Arquivo

CAOS LEVA A AÇÃO EMERGENCIAL
Na semana passada o caos se instaurou na saúde pública,
principalmente no serviço de emergência e urgência municipal: a Upa
Veneza ficou superlotada, com macas lotadas e pacientes em espaços
improvisados. Um bebê teve que ficar acomodado em um bebê conforto
sobre uma cadeira de descanso, devido a falta de espaço apropriado.
Em média, conforme relatórios divulgados diariamente pela Prefeitura,
60 pacientes ficam internados na UPA Veneza. Enquanto isso, a Upa
Tancredo Neves tem ficado com fluxo bem inferior – a estrutura passa
por uma reforma para a gestão compartilhada com o Consamu. Parte
da ala já foi adequada, no entanto, ainda falta reformar as salas antigas
– desde troca de piso, sistema elétrico e reformas das paredes.
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“QUINTO DOS INFERNOS”
O último sábado (21) foi feriado, por conta
do Dia da Inconfidência, que ficou popularmente conhecida como Dia de Tiradentes. A data é
uma homenagem ao herói brasileiro Joaquim
José da Silva Xavier, mártir de Inconfidência
Mineira, morto por enforcamento no dia 21 de
abril de 1792.
Tiradentes foi enforcado por determinação
do Reino de Portugal por se rebelar contra a
alta carga tributária cobrada pela Coroa sobre
a extração mineral no Brasil, principalmente o
ouro. O Brasil, obrigatoriamente, tinha que
mandar 20% de toda a produção em forma de
imposto, o chamado Quinto. Vem daí a expressão “Quinto dos infernos”, usada até hoje.
Imaginem se o dentista inconfidente vivesse
nos dias atuais e se deparasse com uma carga
tributária que chega a casa dos 40% de tudo o
que é produzido no País. “Dois quintos dos infernos”. O Brasil tem uma das mais altas cargas
tributárias do planeta, mas muito pouco retorna
como benefício à população. Boa parte do dinheiro se perde no ralo da corrupção ou é mal aplicado.
Os governos – todos eles – dos últimos
anos sempre que a corda aperta encontram
no aumento da tributação uma saída para seus
problemas, mas quase nunca estão dispostos a reduzir os gastos. É mais fácil sugar o
bolso do contribuinte a ter que promover cortes em seu próprio orçamento. Esta é uma
realidade que precisa ser mudada.

Prefeito Leonaldo
Paranhos, na abertura da
fase municipal dos Jogos
Escolares do Paraná.

NOTAS
Sem água

Fora da Unasul

A Sanepar informa que
serão executados serviços
de interligação de redes
para melhorias no sistema
de distribuição de água de
Cascavel, na terça-feira
(24). As obras serão feitas
na Avenida Gralha Azul e
na Rua das Margaridas, das
13h30 às 18h. Para
executar os trabalhos
ficará fechado o
abastecimento na região
do Bairro Guarujá, que
volta à normalidade a
partir das 21h.

O ministro das Relações
Exteriores do Brasil, Aloysio
Nunes Ferreira, e os
chanceleres da Argentina, do
Paraguai, da Colômbia, do
Chile e do Peru enviaram carta
à Presidência Pró-Tempore da
União das Nações Sulamericanas (Unasul). No
documento encaminhado ao
chanceler da Bolívia, eles
informam sobre a decisão de
suspender, por tempo
indeterminado,
a participação nas reuniões
do bloco.

A frequência da
população à Feira
do Teatro em
Cascavel, que
ontem inaugurou
uma barraca para
troca de figurinhas
da Copa.

O alto grau de
corrupção que
pode tornar
inelegíveis nada
menos do que 48
políticos com
mandatos eletivos
na esfera federal.

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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“É de competições como
estas, que estimulam o
esporte saudável, que
podemos ter grandes atletas
revelados, talentos que
podem ser incentivados.”
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Fases da lua
NOVA
15/04 - 22h59

CRESCENTE
22/04 - 18h46

CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
07/05 - 23h11

Fonte: Simepar
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Felicidades!
Não tenho tempo pra
mais nada, ser feliz me
consome muito.

gente@jhoje.com.br

Sônia Melo, Pedro Sonini, Marco
Aurélio Piva e Dionísio Mauro dos Reis.

Clarice Lispector

Especial para
as mães
O Rotary Club de Cascavel
Primavera promove o
13° Festival de Massas. O
evento é em comemoração
ao Dia das Mães e será
realizado no Salão Social do
Tuiuti Esporte Clube, a
partir das 12h. O ingresso
custa R$ 50 por pessoa e
está à venda na secretaria
do clube. Crianças até 10
anos não pagam. Toda a
arrecadação será destinada
aos projetos sociais do
Rotary Club de Cascavel
Primavera e à
Fundação Rotária.

Workshop
A Arte de Negociar é o tema
da palestra de Thiago Piza,
que será ministrada dia 25
de abril às 19h, na Sala
Ivaí, Acic. O investimento
é R$ 50.

KELLY LIMA, aniversariante de hoje. Felicidades!
Em clima de muito amor, Sioellen e Bruno
Lorenço, fotografados por Vera e Grasi
Fotografias

Culturarte
O IFPR (Instituto Federal do Federal)
vai promover o 1º Culturarte. O evento
tem como objetivo criar um espaço
para apresentação e valorização das
atividades artísticas e culturais dos
alunos e servidores do IFPR Cascavel e
também da comunidade externa. As
inscrições seguem até dia 27 de abril e
o evento será realizado em duas etapas.
oOo
A primeira é destinada somente aos
alunos da instituição, no dia 28 de
Junho de 2018, no câmpus do IFPR
Cascavel. A segunda em 29 de junho
envolve participantes da comunidade
externa e será realizada no Centro
Cultural Gilberto Mayer, no período
noturno. Dúvidas poderão ser
encaminhadas pelo e-mail:
mauricio.lima@ifpr.edu.br.
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SITE OFICIAL

Alívio para o Palmeiras
O Palmeiras conseguiu a única
solução possível para amenizar a
turbulência que rondava o clube nas
últimas semanas: vencer. Ontem o
Alviverde superou o Internacional
por 1 a 0, no estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e encerrou a
sequência de três tropeços consecutivos na temporada. O atacante
Dudu foi o autor do gol do triunfo.
As duas equipes entraram em
campo em situação delicada. O
Palmeiras vinha de derrota na final do Campeonato Paulista para
o Corinthians e dois empates seguidos – Boca Juniors, pela Libertadores, e Botafogo, na estreia do
Brasileirão. O Inter, por outro
lado, estreou com vitória sobre o
Bahia no Brasileirão, mas foi eliminado da Copa do Brasil pelo

Vitória no meio de semana.
Com o resultado, o Palmeiras
chega a quatro pontos e sobe para
a quarta colocação, enquanto o Inter estaciona nos três pontos e
fica em nono. O próximo compromisso do Palmeiras é diante do
Boca Juniors, em La Bombonera,
na quarta-feira (25), pela Libertadores. Na sequência, a equipe recebe a Chapecoense pela terceira
rodada do Brasileirão. Já o Inter
tem uma sequência complicada na
competição. O Colorado enfrenta
Cruzeiro (em casa) e Flamengo
(fora) antes do clássico contra o
Grêmio nas próximas rodadas.

EMPATE

A falta de bons resultados segue
incomodando o São Paulo. E
diferentemente das eliminações no
Campeonato Paulista e na Copa
do Brasil, o time não apresentou
um futebol intenso e de maior
qualidade ontem quando visitou o
Ceará no Castelão. A partida da
segunda rodada do Campeonato
Brasileiro foi dominada por erros
de passes, expôs fragilidades
ofensivas dos times e terminou
empatada por 0 a 0.

SÉRIE A
PELO placar de 1 a 0, o Verdão saiu vitorioso,
com gol marcado por Dudu

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO
Paraná Clube 0x4 Corinthians
Atlético MG 2X1 Vitória
Fluminense 1x0 Cruzeiro
Ceará 0x0 São Paulo
Palmeiras 1x0 Internacional
Grêmio 0x0 Atlético-PR

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Outros resultados

No Maracanã, o Fluminense
conseguiu o melhor placar e venceu
o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde de
ontem. No Estádio Condá, o
Vasco empatou com os donos da
casa, a Chapecoense, e o jogo
terminou em 1 x 1. No estádio
Independência, o Atlético-MG
venceu por 2 a 1 o Vasco.

Time
Corinthians
Atlético-PR
Flamengo
Vasco
Palmeiras
São Paulo
Grêmio
América-MG
Santos
Internacional
Atlético-MG
Fluminense
Bahia
Botafogo
Vitória
Ceará
Chapecoense
Cruzeiro
Sport
Paraná

PG
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2

V
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

E
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0

D
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
2
1
2

GP
6
5
4
3
2
1
1
3
2
2
3
2
1
1
3
0
2
0
0
0

3ª RODADA
16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
19h
20h
20h

SAB 28/04
Botafogo x Grêmio
DOM 29/04
Atlético-MG x Corinthians
Paraná x Sport
Bahia x Atlético-PR
Fluminense x São Paulo
Ceará x Flamengo
Palmeiras x Chapecoense
Internacional x Cruzeiro
América-MG x Vitória
Santos x Vasco

GC
1
1
2
2
1
0
0
2
1
1
3
2
2
1
4
2
6
2
3
5

SG
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
-1
0
-1
-2
-4
-2
-3
-5

JOGAM HOJE
20h

BRASILEIRÃO
Sport x Botafogo

SÉRIE
15h
Americano-RJ x
19h
Imperatriz x
20h Esporte Clube Macapá x
20h Vitória da Conquista x
15h45
16h
16h

D
Novorizontino
América-RN
Rio Branco-AC
Treze-PB

ITALIANO
Genoa x Verona
ESPANHOL
Athletic Bilbao x Levante
INGLÊS
Everton x Newcastle United
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Áries

Bom dia para investir nas alianças e associações, principalmente no trabalho. Una
forças com as pessoas que comungam
dos mesmos interesses que você. Só não
vale abusar da sorte. Cor: creme.

PALAVRAS CRUZADAS

Leão

Não deixe que o comodismo atrapalhe o seu sucesso. Vênus traz a chance de chegar a um lugar de destaque,
mas terá que assumir novas responsabilidades. Cor: rosa.

Virgem

Bom dia para divulgar seus conhecimentos. Tudo que envolva educação,
comércio, publicidade e viagem está
favorecido. Siga as suas convicções e
não vai se arrepender. Cor: branco.

Libra

É o momento de ser mais realista com o
que ganha e com o que gasta. Saber
avaliar o que é de fato importante e o
que deve ser cortado será fundamental
para equilibrar as finanças. Cor: vinho.

Sagitário Escorpião

O desejo de se ajustar aos outros será
fundamental para o seu sucesso. O
dia também será altamente benéfico
para assumir um cargo de chefia ou
liderança. Cor: branco.
Você terá a sensação de que tudo aquilo
que está relacionado com a sua vida
profissional vai estar um pouco amarrado. Parece que nada vai acontecer
com a urgência que deseja. Cor: cinza.

Capricórnio

Agarre a oportunidade de conciliar o
trabalho com prazer e criatividade.
Quanto maior a sua identificação com
o que faz, melhor será a sua produtividade. Cor: creme.

Aquário

O astral protege os trabalhos que favoreçam o seu anonimato. Tudo indica que
será necessário um esforço maior para
realizar suas tarefas rotineiras ou concretizar seus objetivos. Cor: vermelho
Hoje, você saberá como conciliar responsabilidade com prazer e criatividade. Quem trabalha com o público feminino não pode se queixar da sorte.
Cor: branco.

Procure deixar o comodismo de lado
ou não conseguirá enfrentar a concorrência. Quem trabalha em casa ou
por conta própria deve atravessar uma
fase mais difícil. Cor: marrom.

Peixes

Câncer

Gêmeos

Você terá necessidade de separar o
que é realmente importante daquilo que
já não serve mais. A dor do apego pelo
que não tem utilidade em sua vida é
algo que terá que tratar. Cor: marrom.

Touro

horóscopo

VARIEDADES

Bom dia para divulgar o seu trabalho.
Quanto mais confiar na sua capacidade,
melhor será o seu desempenho profissional. Não tenha receio de assumir novas
responsabilidades no trabalho. Cor: azul.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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VARIEDADES
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Meninos assaltam o Le Kebek e fazem Rafael e Gabriela de reféns. Tom
se incomoda com a proximidade entre
Priscila e Leandro. Marli liberta Rafael
e Gabriela. Amanda se entristece com
os sinais de sua doença, mas Kavaco
a anima. Paulo conforta Gabriela. Garoto pega o produto do roubo dos meninos com a intenção de devolvê-los, mas
é capturado como ladrão. Kavaco e Tito
salvam Garoto de um linchamento.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Julieta afirma que Camilo não é mais
bem-vindo em sua casa. Ofélia anuncia a Jane e Elisabeta que Cecília se

casará em breve. Ludmila oferece uma
oportunidade de trabalho para Elisabeta na fábrica de sua família. Tenória
questiona a decisão de Jorge em se
casar com Amélia. Jane perdoa Camilo. Mariana decide se afastar de Brandão. O Barão pede que Ernesto seja
guarda-costas de Ema. Darcy revela
que pedirá Elisabeta em casamento. O
Motoqueiro Vermelho exige que Xavier
se afaste de Luccino. Susana alerta
Lorde Williamson sobre o possível enlace entre Darcy e Elisabeta.
DEUS SALVE O REI
Catarina orienta Delano a ir atrás de
Amália. Catarina diz a Lucíola que, em
breve, precisará se livrar de Virgílio. Diana alerta Virgílio sobre o perigo que

• REDE GLOBO • O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Beth se muda para
a casa de Adriana

DIVULGAÇÃO

Amália corre. Rodolfo atende ao pedido de Afonso e decide anistiar Amália e
Levi. Rodolfo orienta que Afonso seja
levado para a pedreira. Amália se esconde na floresta com Levi ao ver Delano se aproximar da casa de Brumela.
Lucrécia e uma comitiva de freiras visitam Rodolfo. Virgílio aprisiona Amália e
Levi e os leva para uma cabana afastada na floresta.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Dulce Maria faz a lição na sala e
pede a ajuda do avô, que resiste, mas
acaba ajudando a carinha de anjo. Diana conta que recebeu um e-mail da produção do SBT convidado Miguel e Zé
Felipe para se apresentarem ao vivo no
programa Domingo Legal. Todos festejam, pois essa será a primeira apresentação da dupla em um programa de rede
nacional. Flávio retorna da viagem e diz
para Leonardo que não há como provar
que o equipamento de Tereza foi danificado, pois o mesmo não está na fazenda da família. passar pela cartomante com quem ela se consultava.
• RECORD
APOCALIPSE
No funeral, as pessoas ficam chocadas diante de Ricardo. Chico e Bárbara filmam tudo. O ocorrido é televisionado para todo o mundo. Jonas diz que
o Anticristo quer imitar Jesus, como descrito na Bíblia. Soraya diz que está acontecendo o que Zoe previu. Arthur Pestana noticia o fato. Ricardo discursa e se
declara poderoso. Ele é ovacionado.

• BAND

Gael revela a Clara sobre os crimes de Sophia e afirma que precisa de sua
ajuda para abrir um inquérito contra a mãe. Mercedes orienta Xodó a revelar tudo
o que sabe para Clara e Patrick. Miro propõe casamento a Leandra. Caetana
garante a Maíra que Johnny a está enganando. Johnny conhece Eloá, filha de
Miro, e tenta seduzir a jovem. Beth se muda para a casa de Adriana. Antes de
partir, Henrique aconselha Adriana a prestar atenção em Nicolau. Adinéia firma
um pacto com Cido. Clara acusa Sophia de assassina.

AMOR PROIBIDO
Nilay finalmente se declara à Behlul
e depois desabafa com Firdevs. Behlul
vai para a casa da praia e um homem
misterioso o observa num carro. Adnan
e Bihter discutem por causa de Nilay.
O homem misterioso na verdade trabalha para Hilmi. Sai no jornal uma notícia especulando sobre o noivado de
Behlul e Nilay.

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

CRIANÇA
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VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

SI PALINSKI

Com um mês de vida, a doce Valentina Moraes da Silva
DIVULGAÇÃO

Stela Dlazen, comemorando seu primeiro ano de vida
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Os alunos do 4o e 5o anos da Escola Monteiro Lobato em visita à Aldeia
Indígena Guarani, em Diamante d’ Oeste

Leve e livre, Clara Fonseca Fappi, duante ensaio fotográfico de Vitor Pinheiro

Encontre os
sete erros !

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

