Ex-secretário tem
15 dias para defesa
O juiz Eduardo Villa Coimbra Campos determinou que o ex-secretário de Administração
Alisson Ramos da Luz apresente defesa prévia na ação por improbidade administrativa
movida pelo Ministério Público. Os promotores apontaram direcionamento na licitação do
milionário contrato do lixo. Alisson tem 15 dias para se defender por meio de carta precatória. Após as defesas prévias dos envolvidos, a Justiça decidirá se aceita ou não a ação.
z Pág. 03
AÍLTON SANTOS

, 25/04/2018
Edição 8006 - Ano XLI

Empacotado
A Cettrans iniciou a instalação
dos novos parquímetros que
irão regular as vagas de EstaR na
região central de Cascavel. Os
equipamentos entrarão em
funcionamento em maio.
z Pág. 13
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Servidores têm
508 mil horas
para receber
Jogos escolares
terão novos
campeões hoje
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Mesatenistas campeões

FÁBIO DONEGÁ

Após a definição dos vencedores
do vôlei de praia e do taekwondo,
ontem foi o dia de serem conhecidos os campeões do tênis de mesa
na fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná em Cascavel.
As partidas foram realizadas na
Associação de Moradores do Bairro
Pioneiros Catarinenses e contou com
alunos-atletas de 10 instituições de
ensino, sendo apenas a dupla formada por Daiane dos Santos Faria e
Ketlin Karoline de Moura, do Colégio
Juvinópolis, representantes da força
feminina do esporte.
Assim, houve disputas apenas
com participação no naipe masculino. E na divisão B (12 a 14 anos),
melhor para os meninos da Escola Sagrada Família, campeões gerais graças à medalha de ouro conquistada nas duplas com Diogo

Arthur Gulhak/Luigi Bobko Bilibio
e a de prata no individual conquistada por Luigi Bilibio. O troféu de
vice-campeão foi para o Colégio
Estadual Padre Carmelo Perrone,
que teve o haitiano Mey Jean Dilemskey Thelusme como destaque
ao conquistar a prata tanto no individual quanto em dupla com Kelvin dos Santos. Já o troféu de terceiro colocado ficou com a equipe
do Colégio Santa Maria, que Eduardo Gomes Gruchoski campeão individual. O Colégio Estadual Interlagos ficou em 4º lugar com a medalha de bronze da dupla Alysson
Santos/Thalysson de Carvalho.

ATLETISMO

Outra modalidade encerrada ontem foi o
atletismo, que teve a equipe do Colégio
Estadual Wilson Joffre como destaque
no naipe masculino, ao faturar o troféu
de campeão tanto na divisão B (12 a
14 anos) quanto na A (15 a 17
anos). Ainda dentre os homens, na
divisão A o troféu de segundo lugar foi
para o IFPR e o de terceiro para o CEEP
Pedro Boaretto Neto. No feminino A, o
CEEP foi campeão com Wilson Joffre em
segundo e IFPR em terceiro. No feminino
B, as campeãs foram as meninas do
Colégio Estadual Costa e Silva, com as
do Colégio Adventista em segundo e a
do Colégio Estadual Jardim Santa
Felicidade em terceiro.

DIVISÃO A
Na divisão A (15 a 17 anos), o título de campeão escolar 2018 no tênis de
mesa ficou com a equipe do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone, que
teve dobradinha no pódio individual com Igor Peixoto Gavazzoni em
primeiro e o haitiano Wilton Exza em segundo, além da medalha de prata
nas duplas com Igor Gavazzonni/Lucas Kambetuva Rosa. O troféu de
segundo lugar geral foi para o Colégio Estadual Francisco Lima, que
pontuou com Everton Lucas Herves (medalhista de bronze), Lucas Souza
Ribeiro (6º) e Herryk Marley Rissini de Oliveira (7º) nas disputas individuais.
Já o troféu de terceiro colocado foi para o Colégio Sesi, que teve a dupla
Davi Ismael Paluch/Willy Francisco Pereira como medalhista de bronze.
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Grêmio na Copa do Brasil
A rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil começa hoje com
dois jogos marcados para as 19h30:
Goiás x Grêmio e Vitória x Corinthians.
Será a estreia de gremistas e
corintianos na competição, pois
estão entre as equipes que disputam a Libertadores e iniciam a competição nacional apenas no matamata decisivo.
Aliás, por estar envolvido na disputa continental, além do Brasileirão, o Tricolor gaúcho deverá man-

dar alguns jogadores suplentes a
campo esta noite. Isso porque de
Goiânia embarcará direto para o Rio
de Janeiro, onde enfrentará o Botafogo no sábado (28) pelo Campeonato Brasileiro. De lá retornará no
domingo para Porto Alegre, onde finalizará a preparação para receber
os paraguaios do Cerro Porteño no
feriado de terça-feira (1º de maio).
No último treino antes do embarque para Goiás, Léo Moura, Arthur e Luan sequer foram para o
UEFA

gramado, enquanto Geromel, Cortez, Ramiro e Everton apenas correram em volta do campo, enquanto os demais jogadores participaram de um recreativo. Deles, Léo
Moura é o que tem mais chances
de ficar de fora do jogo de hoje, por
desgaste muscular.

Corinthians

Líder do Brasileirão e embalado por
duas vitórias em dois jogos, o
Corinthians inicia hoje sua caminhada
na Copa do Brasil 2018. O duelo
de estreia é contra o Vitória, às
19h30 no Barradão, em Salvador
(BA). Nesta noite, Ralf, Maycon e
Clayson retornam ao time alvinegro nos
lugares de Gabriel, Renê Júnior e
Mateus Vital, respectivamente, em
relação à escalação que goleou o Paraná
Clube por 4 a 0 no último sábado.

Real x Bayern

O Liverpool está próximo de retornar à final da Liga dos Campeões pela primeira
vez em 11 anos. Em uma noite iluminada do egípcio Mohamed Salah, autor de
dois gols e duas assistências, e com grande contribuição do brasileiro Roberto
Firmino, que também foi às redes duas vezes - Mané fez o outro -, o clube inglês
derrotou a Roma por 5 a 2, ontem, no Estádio de Anfield, e deu um importante
passo para avançar à decisão da principal competição europeia. Mesmo sofrendo
dois gols após abrir 5 a 0, o Liverpool vai à capital italiana em situação
completamente confortável. Para reverter novamente um confronto e, neste caso,
avançar à final, a Roma precisa repetir a missão das quartas de final, quando
bateu o Barcelona por 3 a 0, no Estádio Olímpico, e assegurou vaga para encarar
o Liverpool nesta semifinal. O jogo de volta será na próxima quarta-feira.

O Real Madrid visita o Bayern de
Munique pelo jogo de ida da semifinal
da Liga dos Campeões nesta quartafeira, às 15h45 (de Brasília), na
Alemanha, em duelo de gigantes que
somam 17 títulos da competição e
buscam uma vaga na decisão. No ano
passado, no caminho para o
bicampeonato consecutivo, Real e
Bayern cruzaram nas quartas de final e
Cristiano Ronaldo teve atuação
magistral na eliminatória. Com cinco
gols, ele liderou a classificação dos
espanhóis (6 a 3 no agregado).
Caso avance à final, o time espanhol
tentará igualar o feito de Ajax
(1971-1973) e do próprio
Bayern de Munique (1974-1976)
se conseguir o título pelo terceiro
ano seguido. Na Champions, o
Bayern de Munique seu quinto na
competição. Já o Real Madrid tem
12 troféus da Liga dos Campeões.
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FLA IMAGEM

Líder do Grupo 4 da Libertadores apenas pelos critérios de desempate - tem 5 pontos, empatado com o River Plate -, o
Flamengo encara um jogo decisivo nesta quarta-feira pela competição. O desafio contra o Independiente Santa Fé, às
21h45 (de Brasília) no Estádio El Campín, em Bogotá (COL), vai deixar o Rubro-Negro mais perto das oitavas de final
ou mais pressionado para os dois últimos jogos da chave. Escaldado com a eliminação na última rodada da fase de grupos
no ano passado, o Fla não quer ter que decidir a vaga na Argentina com o River Plate, que amanhã receberá o Emelec no
complemento da 4ª rodada. A novidade em campo nesta noite deve ser a presença do meia Diego (foto), que desde a
última quinta-feira faz tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita.

Palmeiras na Bombonera
Duas semanas depois de terem
empatado por 1 a 1 no Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Boca
Juniors se reencontram nesta quarta-feira pela Libertadores, mas desta vez na famigerada La Bombonera, na Argentina, em duelo válido pela
4ª rodada, a que marca a abertura
do returno do Grupo H.
O Verdão lidera a chave com 7
pontos e o Boca está logo atrás,
com 5. Junior Barranquilla, que
tem 3, e Alianza Lima, que tem 1
ponto, fecharão amanhã a rodada, na Colômbia.
No duelo dos invictos do grupo,
uma vitória palmeirense poderá significar a classificação antecipada
às oitavas de final, mas desde que
o time colombiano não vença no

complemento da rodada. Por outro
lado, uma derrota no caldeirão argentino significará ser ultrapassado pelo adversário na classificação.
Para isso, os jogadores do time
paulista tentam deixar de lado todo
o imbróglio ocorrido na final do
Paulista e a pressão de parte da torcida, que no desembarque em Buenos Aires aumentou o tom da cobrança. Em campo, o técnico Roger Machado segue sem contar com o meia
Alejandro Guerra e o centroavante
Deyverson. Assim, a formação deve
ser a mesma que venceu o Inter no
fim de semana, pelo Brasileirão.
No Boca Juniors, que na segunda-feira foi a primeira equipe a se
garantir na Libertadores 2019 - é
o atual líder do Campeonato Argen-

tino a três rodadas do fim e na
pior das hipóteses encerrará a
campanha na 4ª posição -, o técnico Guillermo Schelotto amarga
quatro desfalques para esta noite: Wilmar Barrios, Cardona, Goltz
e Fernando Gago.
JOGAM HOJE
15h45

LIGA DOS CAMPEÕES
B. de Munique x Real Madrid

19h30
19h30

COPA DO BRASIL
Goiás x Grêmio
Vitória x Corinthians

19h15
19h15
21h45
21h45
21h45

LIBERTADORES
Nacional x Real Garcilaso
At. Tucumán x The Strongest
Boca Juniors x Palmeiras
Ind. Santa Fe x Flamengo
Monagas x Defensor Sporting

13h45

FRANCÊS
Caen x Toulouse
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Cedip sem ginecologistas
CONTRATAÇÃO de
ginecologistas para o Cedip
depende de novo concurso público

MOBILIÁRIOS
Duas médicas ginecologistas/
obstetras deixaram de prestar atendimentos no Cedip (Centro de Doenças Infecto-parasitárias) de Cascavel.
Após pacientes que são acompanhadas pelo centro terem relatado alguns transtornos ao tentarem agendar consulta, a Secretaria
de Saúde foi questionada e confirmou a falta de profissionais.
“Houve baixa em nosso quadro
de profissionais ginecologistas/
obstetras, 40 horas. Esses profissionais dividiam carga horária de
serviço no Cedip e atendiam no laboratório de IST [Infecções Sexualmente Transmissíveis] do Município, incluindo pacientes do sexo
masculino e feminino”, explica.
Uma das médicas foi exonerada para assumir concurso no Município, em um cargo de 20 horas na
Atenção Básica. “Neste chamamento haviam três profissionais
destinados à Atenção Básica (que
estava há bastante tempo com seu

quadro defasado)”, afirma a Secretaria de Saúde.
Para que parte dos pacientes
masculinos tivesse a assistência
médica, a escala de um médico urologista foi reorganizada. Ainda segundo a secretaria, o Município também segue com organização de forma a não prejudicar os atendimentos ao público feminino.
“Informamos que para manter os
atendimentos, disponibilizamos
hora-extra ao serviço para organização da escala e, ainda, ressaltamos
que os profissionais ginecologistas/
obstetras da rede de Atenção Básica possuem capacidade técnica
para atendimento de IST feminina”.

A UPA (Unidade de ProntoAtendimento) do Jardim Veneza
e o Cedip (Centro Especializado
de Doenças Infecto-Parasitária)
receberão novos mobiliários.
Por meio de licitação na
modalidade de pregão eletrônico,
a empresa L. F. Alves & Cia Ltda
foi contratada para dar suporte
com os itens necessários no
período de seis meses.
Inicialmente o certame previa o
valor máximo de R$ 92.380,87
para as aquisições, mas o contrato
com a empresa vencedora terá o
custo de R$ 53.500.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Secom

Reposição do quadro
A reposição do quadro médico de ginecologistas/obstetra deverá
ocorrer somente após realização de novo concurso público. “Não há
mais profissionais na lista do concurso para serem chamados e as
reposições somente serão feitas após realização de novo certame”.
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Sete meses depois...
Uma bebê que desde o nascimento, em setembro do ano passado, vem fazendo história e batendo recordes. Gabrielly Ferreira, que
completou sete meses no último
dia 19, já resmunga as primeiras
palavras e nos últimos dias começou a engatinhar. Ela ficou conhecida nacionalmente por ser o maior
bebê nascido no HUOP (Hospital
Universitário do Oeste do Paraná)
desde que a unidade começou a
funcionar, há 27 anos, pesando
5,72 quilos e 54 centímetros.
Além das consultas de rotina, a
criança passa por avaliação com cardiologista do HUOP. O problema foi
diagnosticado logo após o nascimento. A mãe Maira Cristina Trevisan,
que mora em Formosa do Oeste,
conta que Gabrielly faz acompanhamento médico por conta de uma cardiopatia. O excesso de peso fez com
que o coração da pequena desenvolvesse além do normal.
“A cada três meses venho até
Cascavel para a consulta com a cardiologista. Hoje [ontem] fizemos
mais uns exames, mas a médica
já adiantou que ainda há um ventrículo aber to, o que demanda
esse cuidado. Segundo ela, a Gabrielly vai precisar de acompanhamento até os quatro anos, que é
quando, geralmente, tudo fica normal. Até lá, vamos medicando e cuidando”, comenta Maira.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

REPERCUSSÃO

GABRIELLY em visita
à redação do jornal
Hoje News

Mais um?
Sobre aumentar a prole, a mãe diz que Gabrielly foi a raspa
do tacho, e se recorda de uma orientação médica: “O
médico me disse que, como meu segundo filho já nasceu
gordinho, com 4 quilos, e a Gabrielly com quase seis, o
próximo seria ainda mais pesado. Já pensou em um neném maior
que ela? Então, por conta disso, fiz laqueadura”, explica.

A alta do hospital, dias após o parto, rendeu
muitas fotos, vídeos e entrevistas à família.
Chegando em Formosa do Oeste todos queriam
conhecer a maior bebê do HUOP. “Todo mundo
estranhou o tamanho dela e me pediam onde
estava escondida uma criança deste tamanho.
Muitos se espantaram, até porque só engordei 11
quilos durante a gravidez”, lembra.
As primeiras palavras de Gabrielly, ainda que
compreendidas e traduzidas em grande parte
somente pelos familiares, foram “papa” (para
papai), “mama” (mamãe) e tata (a forma mais
fácil de a pequena chamar qualquer pessoa). “Ela
é muito contente, alegre, bagunceira, sempre
quer brincar”, diz a mãe.
Maira tem outros dois filhos, uma menina de 17
anos e um menino de cinco anos, que ajudam a
cuidar – e a brincar – com a caçula. O cuidado com
a criança é dividido com o pai. “Ele trabalha de dia
e eu a noite, então nos revezamos”, afirma.

CASCAVEL, 25 DE ABRIL DE 2018
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16 toneladas de carne
Dezesseis toneladas de
carne serão servidas na tradicional Festa do Trabalhador,
organizada pelo Seminário Diocesano São José, em Cascavel, na terça-feira (1º), que segue com os últimos preparativos. A expectativa é de que
mais de 20 mil pessoas participem de um dos maiores
eventos religiosos da região.
De acordo com o padre Jorge Lindner, a estimativa é de que
as vendas sejam iguais as do

ano passado, quando foram comercializados 450 costelões.
“Tudo que é arrecadado neste dia
segue para a manutenção do seminário durante quase um ano e
auxilia na formação de futuros
padres”, afirma Lindner.
E para que esta grande festa
aconteça é necessário contar
com a ajuda de verdadeiros anjos. Ao todo, 600 pessoas trabalham na preparação e no dia da
festa, quando os trabalhos começam ainda de madrugada.

RELIGIÃO
Mas a Festa do Trabalhador não é somente para saborear o delicioso
costelão. Padre Jorge Lindner lembra que o mais importante, além da
confraternização que ocorre durante o almoço, é reforçar o cunho
religioso celebrado em 1º de maio, dia de São José Operário. “São José era
um operário, um trabalhador, e precisamos sempre recordar isto”, diz.

O PADRE
Jorge Lindner:
é preciso
reforçar sempre
o cunho
religioso
da festa

VOLUNTÁRIOS
já montam as
mesas onde serão
servidos os
costelões

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos

PROGRAMAÇÃO
A Festa do Trabalhador já começa na segunda-feira (30), com jantar. No cardápio,
buchada. Os ingressos são vendidos a R$ 35 a unidade. Quem fizer a refeição no local
tem direito a acompanhamentos (queijo ralado e pão). Já quem preferir levar a
marmita para casa só levará a porção.
Já na terça-feira (1º), a programação começa cedo, às 8h30, com procissão de
motociclistas, que carregam a imagem de São José Operário desde a catedral até o
seminário. Em seguida, às 9h30, haverá missa celebrada pelo bispo Dom Mauro Aparecido
dos Santos, também no seminário. O almoço será servido a partir das 11h. Quem não
quiser comprar o costelão, que serve até 25 pessoas, pode optar por almoçar no
restaurante do seminário, que tem porções individuais de costelão e acompanhamentos,
por R$ 40. Além disso, há também o churrasquinho, uma costela menor, que serve até oito
pessoas, ao custo de R$ 70 a unidade. As fichas são vendidas em todas as paróquias até
sábado (28). No domingo (29), as vendas se concentram somente no seminário.
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Território no Universitário
No próximo mês, parte da estrutura do Governo Municipal será deslocada para a região sul de Cascavel para instalação do Território Cidadão VI. As estruturas temporárias do Território serão montadas
nos bairros Santa Felicidade e Jardim União, beneficiando a população dos loteamentos Padovani, Jardim União, Colonial, Jardim Universitário e Turispark, que concentram
uma população de cerca 30 mil
habitantes. Os trabalhos de sensibilização começaram bem antes,
com o cadastro das lideranças para
compor o Conselho Territorial e levantamento de demandas.
Também, a equipe da Agricultura Urbana já visitou todas as áreas
públicas disponíveis para implantação da horta. Segundo o técnico
agrícola Patrik Tristacci, o local mais
adequado para implantar o programa foi identificado pela própria co-

HORTA NO
GUARUJÁ

No bairro Guarujá, onde foi
implantado o Território Cidadão
IV, a horta do Agricultura Urbana
já está dando resultados. Os
moradores já estão colhendo
verduras como alface, rúcula, e
temperos. “A horta está bem
cuidada. Os moradores já estão
fazendo o plantio por conta e
continuamos com as orientações
técnicas”, destacou Tristacci.
Também no Guarujá, já foi realizada
a limpeza dos canteiros para o
replantio de ervas medicinais e
aromáticas.

SECOM

HORTA DO AGRICULTURA Urbana também integrará o Território Cidadão VI
munidade e está localizado no Santa Felicidade. “Mas ainda não definimos porque no local há duas nascentes e precisamos de uma avaliação da Secretaria de Meio Ambiente para saber se poderemos usar
aquela área e como proteger as fontes que serviriam para irrigar a hor-

ta”, explicou Tristacci.
A área já é usada pelos moradores para o plantio de milho verde,
pimenta, cana de açúcar, mandioca dentre outras verduras e legumes. “Um oásis no meio da selva
de pedra”, definiu empolgado o técnico agrícola.

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
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.

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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 25 de abril de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Agora vai!
A licitação que prevê a construção da nova sede do Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná) será realizada na próxima sexta-feira (27), às 14, na Prefeitura de Cascavel.
A obra iniciada na Avenida Brasil, na região da FAG, em Cascavel,
está parada há dois anos, após
uma sequência de atrasos e abandono da última empreiteira.
Agora resta a abertura de propostas e escolha de qual empresa deverá retomar os ser viços.
O valor máximo estipulado para
conclusão da estrutura é de R$
8.013.383,37, liberados por
meio de convênio entre o Estado e a União.
O edital da concorrência nº 8/
2018 foi publicado pela Secretaria
de Saúde de Cascavel que ficará
responsável pela construção.
Alguns ser viços por par te
do município, inclusive já foram iniciados para agilizar a
retomada da obra.
“A limpeza e corte do mato é

LIMPEZA e corte de mato foram realizados para
agilizar retomada de serviços
necessária para que, após definida a empresa, as obras possam ser
rapidamente retomadas”, explica a
Secretaria de Saúde.
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 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

Acompanhamento
Além da equipe que executará os
serviços, o Cisop reunirá esforços
para que as etapas de construção
sejam acompanhadas por um
engenheiro civil contratado
pelo consórcio.
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Educação,
cuidado
e alegria
Educação, cuidado e alegria é o
que traduz o trabalho realizado no
Cmei Professora Leonides Ezure, do
Riviera. A unidade atende mais de
200 crianças de zero a quatro anos
e conta com 40 colaboradores em
seu quadro funcional. Equipe que
já realiza um belo trabalho, apesar
de o curto tempo de funcionamento do Cmei, que inaugurou em novembro do ano passado.
Segundo a diretora Marli Camparim, esta sintonia no trabalho
reflete diretamente no bom atendimento aos alunos. “Trabalhando
em equipe ficamos mais motivados
e comprometidos, afinal uns dependem dos outros e todos são responsáveis pelas falhas e pelo sucesso. Por isso, o trabalho em equipe deixa todos mais fortes, visando sempre ao bem maior que são
os nossos alunos”, relata.
O envolvimento dos servidores
no atendimento às crianças é perceptível no gesto de carinho e cuidado de cada professor, agente de
apoio, zeladoras e cozinheiras, que
preparam tudo com muito amor e
carinho. Para Marli, toda esta dedicação ocorre naturalmente e trata-se de um caminho natural a se
percorrer quando se trabalha com
crianças. “Graças a Deus e à minha equipe eu consigo fazer um
bom trabalho aqui, e os professores estão sempre fazendo coisas
surpreendentes para ensinar e
cativar as crianças, tudo com base
em nosso currículo municipal”, afirma a diretora.

Atividades pedagógicas
Nas atividades pedagógicas ganha destaque a preocupação dos professores
em ensinar de maneira lúdica, o que possibilita o envolvimento e a
participação das crianças. Para a coordenadora pedagógica Cledir
Aparecida Gottwitz, a equipe busca sempre trabalhar de forma humanizada e
favorável ao desenvolvimento social e intelectual de todos. “Temos objetivo
de proporcionar a compreensão da proposta curricular a todos os
profissionais envolvidos proporcionando a construção de um ambiente
favorável à criatividade e aprendizagem dos conteúdos científicos de maneira
lúdica e agradável aos alunos”, explica.

UNIDADE

A direção e a coordenação se empenham ao máximo para manter a unidade do
grupo e atender bem as famílias dos alunos. O resultado aparece no dia a dia,
desde a recepção de cada criança, no carinho oferecido em forma de alimento
pelas cozinheiras, e em cada atividade que promove dia após dia o
desenvolvimento integral de cada aluno.

LOCAL
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Novos parquímetros
Após instalar as bases e hastes para os parquímetros, a empresa vencedora do processo licitatório para prestar serviços de locação, instalação e manutenção
de sistema híbrido integrado de
controle de tempo de estacionamento regulamentado tarifado na
região central de Cascavel, iniciou
agora a fase de implantação das
novas máquinas.
Ao todo, 13 parquímetros foram

VÁRIAS FORMAS

instalados na noite de segunda-feira (23) na Avenida Brasil, próximo
à Catedral Nossa Senhora Aparecida. De acordo com o presidente
da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito),
Alsir Pelissaro, em breve os parquímetros entrarão em funcionamento. “Esta noite [ontem] a instalação terá continuidade na Rua
Dom Pedro II; estão previstos mais
20 máquinas implantados”.

O sistema atenderá 1,8 mil vagas com uso de moedas, chaveiros (bottons),
aplicativos e até mesmo o cartão de 30 minutos e 1 hora. Já o aplicativo irá
compreender as 5,7 mil vagas de abrangência do EstaR. Também estão
previstas 440 vagas para motos, as quais serão utilizadas no sistema de
aplicativo e parquímetro.

EM MAIO

13

DIVULGAÇÃO

Pelissaro afirma ainda que em reunião
com a Moving Tech – Lapaza
Empreendimentos Ltda (Líder) e
Moving Tech Mídia Eletrônica Ltda
– ME ficou definido que os
parquímetros começarão a operar no
mês de maio.
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NOTAS
Intermitente

Lava Jato

Indisponibilidade

O governo prepara um decreto
para definir trecho da reforma
trabalhista. A iniciativa ocorre
depois que a medida provisória
(MP) que alterava 17 pontos da
reforma expirou sem ter sido
aprovada pelo Congresso Nacional.
O ministro-chefe da Casa Civil,
Eliseu Padilha, reuniu-se com o
relator da reforma na Câmara,
deputado Rogério Marinho (PSDBRN), na noite dessa segunda-feira
(23) para definir os pontos que
devem estar presentes no decreto.

Depois de mais de seis horas de
busca, os agentes da Polícia
Federal (PF) deixaram no fim da
manhã de ontem os gabinetes do
deputado Eduardo da Fonte (PPPE) e do senador Ciro Nogueira
(PP-PI), que é o presidente
nacional do partido. Ambos são
investigados pela Operação Lava
Jato e suspeitos de obstruir o
trabalho da Justiça. Os policiais
foram cedo ao Congresso Nacional
para cumprir mandado de busca e
apreensão de material.

O Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJRJ) informou ontem
que foi mantida a
indisponibilidade de bens do
senador Lindbergh Farias (PT) e da
Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil. A decisão, da
última quarta-feira (18), ocorre
em processo por irregularidades
em um convênio firmado pelo
município de Nova Iguaçu (RJ)
para realizar a Bienal do Livro em
2005. Na época, Lindbergh era
prefeito da cidade.

Cida reforça diálogo
JONAS OLIVEIRA

Reforçar o diálogo com os agentes penitenciários que atuam no sistema prisional paranaense foi o principal tema da reunião ontem, no
Palácio Iguaçu, em Curitiba, entre a
governadora Cida Borghetti e a diretoria do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná (Sindarspen).
De acordo com a governadora,
os profissionais que trabalham nas
penitenciárias têm muito o que contribuir com a elaboração de políticas públicas para o setor. “Vamos
estabelecer uma pauta positiva
com a categoria para buscar soluções para o sistema penitenciário”,
disse. “É uma necessidade do Governo do Estado abrir este canal de
diálogo e ouvir as sugestões dos
agentes que atuam no dia a dia do
sistema prisional. Somente desta
forma vamos conseguir as melhorias que desejamos”, afirmou Cida.
A atual presidente do Sindarspen, Petruska Sviercoski, afirmou
que os cerca de três mil agentes
penitenciários do Paraná podem

REUNIÃO
aconteceu na
manhã de ontem
no Palácio Iguaçu
contribuir para trazer mais segurança ao sistema prisional. “A abertura de diálogo demonstra que a governadora tem a intenção de dar um
olhar especial para o sistema penitenciário. Nós precisamos melhorar a nossa estrutura, tanto física
como de pessoal, para poder aten-

der os presos”, afirmou.
No dia 1º de maio (terça-feira),
uma nova diretoria toma posse no
sindicato. O agente penitenciário
Ricardo Miranda será o novo presidente da entidade. O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli também participou da reunião.
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Uma idosa, de 73 anos, ficou ferida ao sofrer
um acidente na manhã de ontem, em Cascavel.
A batida ocorreu na Rua Barão do Cerro Azul.
O veículo Santana saía do estacionamento
quando foi atingido por uma camionete
Mitsubishi L200.
O Santana, desgovernado, bateu em um poste,
antes de um ponto de ônibus que estava lotado
de pessoas, em frente ao Centro Esportivo Ciro
Nardi. Por pouco, não ocorreu uma tragédia.

Capotamento
na marginal

19

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

Um carro ficou destruído ao capotar na marginal da BR-277 na
manhã de ontem, em Cascavel.
Um homem, de 32 anos, dirigia o carro quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou, saindo da pista. Ele estava
sem cinto de segurança no momento da batida. Mesmo assim,
ele teve ferimentos leves e foi
encaminhado pelo Siate para
atendimento hospitalar sem risco de morte.
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para sinalizar o
trânsito, que ficou conturbado no
local.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

VEÍCULO foi parar às margens da BR-277, destruído

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

Um carro furtado neste ano, em Minas Gerais, foi
abordado e carregava 613 kg de maconha, droga
que foi apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária
Federal). Tudo começou durante uma fiscalização
de trânsito, realizada em Céu Azul. A polícia deu
ordem de parada ao motorista do Ford Focus, que
seguia sentido Cascavel. O motorista
desobedeceu a ordem e fugiu, fazendo
ultrapassagens perigosas e conseguiu fugir,
abandonando o carro. Os policiais recolheram
o veículo com mais de meia tonelada de droga,
e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil
de Matelândia.

Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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PRF
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Dois carros
incendiados

Dois carros foram incendiados na
madrugada de ontem, no Bairro Paulo Godoy, em Cascavel. O primeiro foi
um Fusca, que estava parado na Rua
Krahos. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros, um caminhão de
combate a incêndio foi mobilizado ao
local, mas nada pôde ser feito.
O veículo ficou completamente
destruído. Logo depois, o carro que
estava estacionado na frente, um
Corcel, também pegou fogo e a in-

tervenção do Corpo de Bombeiros,
novamente, foi necessária.
Populares relataram que o incêndio teria sido criminoso, um ato de retaliação a uma pessoa presa, recentemente, acusada de estupro. Porém,
a polícia não confirmou os relatos e
investiga o caso.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

VEÍCULO foi rapidamente
consumido pelas chamas, logo
depois do carro que estava atrás
também ser incendiado

FÁBIO DONEGÁ

Um jovem de apenas 19
anos ficou ferido em um
acidente, registrado na
manhã de ontem, no Bairro
Brazmadeira em Cascavel.
O rapaz se envolveu em um
acidente e atingiu a lateral
de um automóvel Sandero.
Foi no cruzamento da Rua
Gandhi com a Rua Santo
Inácio. O rapaz teve
ferimentos leves e foi
levado para atendimento
hospitalar. O motorista do
carro não se feriu.

Giro da
Violência
Trote na polícia
Uma brincadeira de mau gosto
mobilizou a polícia na tarde de
ontem, em Cascavel. A
informação que chegou à PM é
de que havia um assalto, com
refém, em Cascavel, e que os
bandidos teriam roubado um
carro e colocado a vítima no
porta-malas. Depois que a polícia
se mobilizou para o caso, foi
percebido o trote porque a
suposta vítima, uma professora
da escola municipal do Conjunto
Riviera, foi encontrada no local
de trabalho.

Alunas com cachaça
Duas estudantes do Colégio
Estadual Júlia Wanderley, Bairro
Claudete, foram flagradas com
bebida alcoólica na manhã de
ontem. A bebida estava em duas
garrafas e foi constatado, pela
direção, no início da aula, que o
que as meninas carregavam não
era água. Os pais das garotas
foram chamados ao colégio e
orientados.

Adolescentes apreendidos
Dois adolescentes apreendidos e
um jovem, de 18 anos, detido na
tarde de ontem, no Conjunto
Rivieira. Eles estavam com uma
motoneta e foram abordados
pela polícia. O veículo constava
com registro de furto e foi
apreendido, além dos
adolescentes não terem
permissão para dirigir. Eles
foram encaminhados à 15ª SDP
(Subdivisão Policial).
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Ex-secretário Giro Político
tem 15 dias
para defesa

politica@jhoje.com.br

Sem respostas

A Comissão de Viação e Obras ainda não recebeu o parecer
oficial do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) sobre a ponte
do EcoPark, no Bairro Morumbi. Os vereadores querem
saber o que será feito, já que a obra foi executada com
cimento em vez de tubos metálicos.

O ex-secretário de Administração de Cascavel,
Alisson Ramos da Luz,
será notificado pela Vara
da Fazenda Pública para
apresentar defesa prévia na ação movida pelo
Ministério Público por
improbidade administrativa. O caso foi denunciado em agosto do ano
passado pelos promotores Sergio Machado e Juliana Stofella, que apontaram direcionamento
da licitação do milionário contrato de lixo.
A defesa de Alisson
deverá ser feita por carta precatória, já que
atualmente ele assessora o ex-prefeito Edgar
Bueno na Secretaria de
Assuntos Estratégicos
no Palácio das Araucárias, em Curitiba. Alisson era secretário de
Edgar na época em que
ocorreu a polêmica licitação. A ordem para que
o ex-secretário prestasse a defesa prévia partiu do juiz Eduardo Villa
Coimbra Campos.
Alisson não pode

Despachos no Teatro Fim impossível

ALISSON Ramos da Luz
atualmente trabalha no governo
do Estado
ser considerado réu no
processo porque a Justiça ainda não decidiu
se aceita a ação formulada pelo Ministério
Público. A car ta precatória deverá ser cumprida em 30 dias.
 Reportagem: Luiz C. da Cruz
Foto: Arquivo

MAIS DENUNCIADOS

Outro ex-secretário de Edgar que figura na mesma ação é Luiz
Carlos Marcon, que respondia pela pasta do Meio Ambiente.
Além dos dois, foram denunciados os engenheiros Elmo Rowe
Junior e Sylvio Taddeu de Carvalho Torres, bem como o servidor
Henrique Wichoski Koupaka e a empresa OT Ambiental.

A Feira do Teatro se
consolida a cada semana
que passa como um ponto
de encontro entre
moradores e também para
decisões políticas. Inclusive
os secretários da gestão
atual têm feito reuniões nas
manhãs de domingo,
recebendo as novas direções
de Paranhos.

Zerar o banco de horas é
considerado impossível ao
Município, que já em
janeiro do ano passado
decretou que era proibido
pagar horas extras: todo
trabalho realizado acima da
carga deveria ficar no
banco de horas e
compensado em um prazo
de 90 dias.

Fecharam a Boca

Herança

As obras do PDI
interromperam os
encontros da Ordem da
Boca Maldita. “As obras
deixaram-nos aleijados”,
diz o professor Alberto
Rodrigues Pompeu. A
expectativa é que um
quiosque seja reservado ao
grupo, que tem usado a
Feira do Teatro para
conversar sobre os mais
variados assuntos.

Já em 2016, Edgar Bueno
(PDT), ex-prefeito,
definiu em novembro que
apenas 50% das horas
extras seriam pagas:
decisão que fez crescer a
conta ao novo gestor.
Para amenizar essa conta
que só cresce, seria
necessário que em dois
anos corridos não fosse
decretado um ponto
facultativo sequer.

1º DE MAIO
Paranhos ainda não publicou se haverá ou não ponto
facultativo na véspera do Dia do Trabalhador. Pedido do
Sindicato dos Servidores, que ainda não teve respostas.
O documento chegou semana passada no gabinete.
z A Câmara de Vereadores de Cascavel se tornou a sala
para alguns alunos do Curso de Direito da Univel na tarde
de ontem. A visita virou aula prática.
z Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer as
dependências do Legislativo, conversar com vereadores e
assessores legislativos e acompanhar toda a Sessão Ordinária.
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Após dois anos, o
deputado federal
Alfredo Kaefer entrou
no Palácio do Iguaçu.
Ele foi cumprimentar a
governadora Cida
Borghetti, de quem
foi colega de
Parlamento entre
2011 e 2014.
Alfredinho, como
é chamado pela
governadora, sempre
teve ótima convivência
e, agora filiado ao PP,
marchará junto pela
reeleição de Cida ao
Governo do Paraná.

508 mil horas extras
Com orçamento cada vez mais
enxuto, os servidores tiveram cortes nos pagamentos das horas extras na Prefeitura de Cascavel. Medida que impacta diretamente no
“banco de horas” do funcionalismo
que aumentou 9,7% em um ano. “É
uma herança que recebemos. Isso
deveria ter sido pensado há dez
anos. Mas pretendemos nos reunir
com sindicatos para pensar em uma
solução, sem prejuízos ao Município
e aos servidores”, diz o prefeito de
Cascavel, Leonaldo Paranhos (PSC).
O saldo de horas trabalhadas a
mais pelos funcionários públicos
era de 463.483 em março de 2017
e em março deste ano chega a
508.671. Os setores com maiores
acúmulos estão são: Educação
(215.478), Saúde (158.836) e a
recém-criada Secretaria Municipal
de Políticas Sobre Drogas e Proteção à Comunidade (52.770). A atuação da Guarda Municipal eleva

Facultativo
Nesta semana, a expectativa dos servidores é quanto a publicação do decreto de
ponto facultativo para 30 de abril, segunda-feira, véspera do Dia do
Trabalhador. Ainda não há uma posição oficial do Município – que recebeu do
sindicato pedido de recessos também para 1º de novembro, véspera de Finados;
16 de novembro, após Proclamação da República e recesso de 19 até 24 de
dezembro.
esse custo ao Município, no entanto, apesar de alta geração de horas extras, o setor teve queda em
um ano de 16% (em março de 2017
foram 63.052 horas extras).
Embora medidas de contenção
tenham sido implantadas, a Educação continuou elevando o banco de
horas: registrou aumento de 26%.
Na Saúde o aumento foi de 5,4%. A
Assistência Social elevou também
a contribuição ao banco de horas:
17.831 em 2017 e 20.867 em
2018, elevação de 17%. Os decre-

tos de pontos facultativos elevam
ainda mais essa conta. Uma solução ao Município seria fazer com
que os servidores compensassem
o montante em “caixa”. No início
da gestão, Paranhos teve rejeição
dos servidores por “cortar” pontos
facultativos – o mais criticado foi
em 7 de Setembro – que caiu em
uma quinta. Diante da repercussão,
nos feriados seguintes, os pontos
facultativos foram decretados.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
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SOBRE OS NÃOS QUE
TEMOS QUE FALAR
Numa sociedade que preza pelas pessoas indestrutíveis e que
necessitam estar de prontidão para agradar e abraçar o mundo, uma
das palavras mais difíceis de se dizer é o NÃO. Confesso que é que
um aprendizado diário usar essa palavra com maestria, pois dá-se
a impressão que fomos forjados para sempre dizer sim. Afinal, agradar o outro é importante: nunca sabemos o dia de amanhã. E ao dizer
um sonoro não, muitas vezes, nos sentimos culpados.
Culpados por pensar que temos que agradar a todos, a todo
custo, mesmo que isso nos custe o bem mais valioso: nosso bemestar. Quantas e quantas vezes dizemos sim, mesmo sabendo que,
em nosso âmago, a vontade é dizer um sonoro não?
Queremos passar a imagem de que conseguimos dar conta do
mundo, das obrigações. Abraçamos pedidos, como quem está num
deserto com sede e se vê diante de um copo, sem se importar se, nele,
há apenas água pura, ou se ela está salobra. Bebemos e, muitas
vezes, nosso organismo adoece. A sede em agradar foi maior do que
a necessidade de preservar nossa integridade física e mental.
É muito difícil aprender a dizer não. É uma sensação dolorosa,
muitas vezes, aprender a se colocar em primeiro lugar. Afinal, não
queremos arranhar amizades, parcerias e relações. E dizer um não
pode ser mal interpretado por quem o recebe.
Quando não há possibilidades e não há caminhos. Quando não
se sente parte de algo e quando não se quer mais insistir em alguma
situação que não faz bem: dizer a palavra não é fundamental. É
essencial para o bem-estar físico e mental, pois a mente somatiza
doenças. Portanto, aprender a dizer a palavra não é um aprendizado
diário e necessário. Representa, acima de tudo, aprender nossas
próprias limitações e vontades. Vale a pena dizer não.

Gilmar Mendes, sobre o
ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva

NOTAS
z Hackathon

z Partucity

Estão abertas inscrições
a empresários, diretores
e colaboradores do
comércio varejista que
queiram participar do 1º
Hackathon voltado a
assuntos do varejo. A
organização é do Acic
Labs, a aceleradora de
tecnologia oficialmente
constituída no ano
passado pela Acic
(Associação Comercial e
Industrial de Cascavel).
O evento é realizado
com patrocínio do
Sicoob e apoio de vários
parceiros.

Em reunião realizada
ontem(23) à tarde na
Secretaria de
Planejamento e Gestão
entre o gestor do
Território Cidadão, José
Carlos da Costa, o gerente
territorial Ailton Lima, o
secretário Edson Zorek e
equipe ficou definido
que a partir de agora,
dando prosseguimento às
suas ações, o Território
Cidadão vai passar a
utilizar o Particity como
ferramenta para
atendimento das
demandas.

A Sociedade
Paranaense de
Cardiologia
promove hoje, no
Calçadão, uma
ação do Dia de
Prevenção e
Combate à
Hipertensão Arterial.

Juliano Schiavo
Jornalista, escritor, biólogo e Mestre
em Agricultura e Ambiente
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

ARQUIVO

“É preciso discutir
se os dois crimes a
que ele foi
condenado
realmente são dois
crimes”, afirmou.

O excesso de
homenagens por
parte dos
vereadores de
Cascavel que
contrasta com a
baixíssima
produção efetiva
do Legislativo.
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Quinta

K 30 L 16

K 26 L 16

K 27 L 14

K 24 L 15
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Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Nublado com
muitas nuvens

Nublado com
muitas nuvens
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Fases da lua
CRESCENTE
22/04 - 18h46

CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
07/05 - 23h11

NOVA
15/05 - 08h49

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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De bem com você

Melhor do rock

Amanhã, às 20h, tem a palestra Fazendo
as Pazes com Você, com Daiana Garbin.
Será no anfiteatro da Univel.
Entre os assuntos, Daiana fala sobre o
sucesso, o fracasso e a vergonha na
busca obsessiva pela perfeição e
mostra como evitar a sensação de
insegurança, incapacidade, fracasso e
inadequação, trabalhando o
transtorno alimentar, a aceitação do
corpo e a saúde mental.

Sexta-feira tem o melhor do rock
nacional sob o comando da Banda
Retrovisores. Será no Botequim da
Esquina, a partir das 18h.

"Todo amanhã tem duas alças.
Podemos segurá-lo com a alça da
ansiedade ou com a da alça da fé."
Henry Ward Beecher

Ainda tem vaga
O Ceebja Joaquina Mattos ainda
dispõe de vagas para quem não
concluiu o Ensino Fundamental ou o
Ensino Médio. Para o Ensino
Fundamental a idade é 15 anos
completos e para o Ensino Médio, a
idade é 18 anos completos. As aulas
são de manhã, tarde e noite. As
inscrições podem ser feitas na Avenida
Rocha Pombo, 1.936, perto do Lago.

Felicidades!
Jessika Rosa, Gelciara Trapp,
Kelly Cristina, João Paulo Mendes, Soraia Maria Mello e Eduardo Moico Santos.

Cultura em debate
Amanhã e sexta-feira será realizada a
5ª Conferência Municipal de Cultura.
O tema deste ano é “Plano Municipal de Cultura de Cascavel”. O
evento é organizado pela Secretaria
Municipal de Cultura e Esportes e
pelo CMPC (Conselho Municipal de
Políticas Culturais). A Conferência
será realizada no Teatro Sefrin Filho.

Fernanda Carolina Bianki Morais, com os filhos Enzo
e Manuela, no belo registro de Michelle Galvão
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Azeredo mais
próximo da prisão
EDUARDO Azeredo foi condenado a 20 anos e
10 meses de prisão

ESQUEMA

Os recursos foram transferidos
para empresas do publicitário
Marcos Valério, operador do
esquema, segundo a denúncia. Os
valores foram destinados ao
patrocínio do evento Enduro
Nacional da Independência, mas a
movimentação ocorreu sem
nenhuma licitação nem formalização
de contrato administrativo.

mente será expedida após esgotados todos os recursos no
TJMG, o que ainda não ocorreu.
Cabem também apelações a instâncias superiores.
Azeredo foi condenado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro pela primeira vez em dezembro de 2015, quando foi sentenciado a 20 anos e 10 meses de prisão. Ele teve a condenação confirmada pela segunda instância, pelo
placar de 2 a 1, em agosto do ano
passado, quando a pena foi reduzida para 20 anos e um mês.
Ontem, foram negados os embargos infringentes, tipo de recurso que é interposto quando a decisão que confirma a condenação em
segunda instância não é unânime.

O Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG) rejeitou ontem mais
um recurso que o ex-governador de
Minas Gerais Eduardo Azeredo
(PSDB) havia protocolado na segunda instância. A decisão abre caminho para que o político venha a ser
preso em decorrência do caso conhecido como mensalão tucano.
O placar final foi de 3 a 2 pela
rejeição do pedido. Participaram do
julgamento desta terça os cinco
desembargadores que compõem a
Quinta Câmara Criminal do TJMG:
Júlio César Lorens, Pedro Vergara,
Adilson Lamounier, que votaram
pela rejeição; e Alexandre Victor de
Carvalho e Eduardo Machado, que
votaram pela aceitação.
Os desembargadores decidiram, porém, que uma eventual
ordem de prisão de Azeredo so-

DENÚNCIA
Ex-governador de Minas Gerais e ex-presidente nacional do
PSDB, Azeredo foi denunciado por crimes cometidos durante sua
campanha de reeleição ao governo mineiro em 1998. Ele perdeu o
pleito para Itamar Franco (PMDB).
Segundo a acusação, Azeredo desviou cerca de R$ 3 milhões
de três estatais mineiras: a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais (Copasa), a Companhia Mineradora de Minas Gerais
(Comig) e o extinto Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge).
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Áries

Touro
Gêmeos

As tarefas parecem se multiplicar e você
terá que improvisar, fazendo várias
coisas ao mesmo tempo. A Lua aquariana favorece os estudos. Cor: lilás.

Câncer

Bom dia para divulgar seu trabalho
em feiras, exposições e em outras cidades. Entretanto, convém pesar os
prós e os contras na sua vida afetiva.
Cor: azul.

Leão

Boa fase para quem deseja inovar ou
modernizar o seu trabalho. Esta fase
revela uma maior estabilidade nas finanças. Cor: roxo.

Virgem

Bom dia para unir o útil ao agradável
no campo profissional. Trabalho que
possa ser feito em equipe também conta com ótimas vibrações. Cor: laranja.
Ótima fase para quem trabalha em
casa ou exerce uma atividade autônoma. Quanto mais liberdade de
ação, maior será a sua produtividade. Cor: azul.
Estará mais comunicativo(a),
criativo(a) e bem-humorado(a). Você
saberá transmitir confiança, seriedade e profissionalismo.

Não tenha receio de revelar sua criatividade. Novos projetos vão germinar agora. Aproveite para pôr em prática o que busca. Cor: tons claros.

Peixes

Aquário

Sagitário Escorpião

Bom dia para estreitar seus laços com
as pessoas que comungam dos objetivos. Quanto mais se identificar com o
que faz, maior sua produtividade. Cor:
laranja.

Capricórnio

Você estará mais confortável se puder
agir pelos bastidores. Eis um ótimo dia
para canalizar suas energias no trabalho de rotina. Cor: cinza.

Libra

horóscopo

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Não perca a chance de ganhar dinheiro com uma atividade que possa realizar em casa. Terá sucesso
ao assumir um cargo de liderança.
Cor: lilás.

Seu lado criativo vai estar diretamente
ligado à sua liberdade de ação. Procure agir nos bastidores e tudo correrá bem. Cor: preto.
Experimente caminhos diferentes: sua
criatividade surpreenderá. Há boas
chances de atingir seus objetivos, graças à sua determinação e à disciplina.
Cor: creme.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Rafael garante que nunca deixou de
amar Gabriela, que exige que ele se
afaste dela. Leandro agradece Priscila
e pede que a amiga mantenha segredo
sobre o novo trabalho. Paulo ensina
Garoto a tocar pandeiro. Tito afirma a
Jade que gosta de Flora. Brigitte sugere que Gabriela tente construir uma
amizade com Rafael. Marli orienta Paulo
a se desculpar com Gabriela. Leandro
financia um exame para Marisa e Tom
questiona a origem do dinheiro do filho.
Lúcia pede para encontrar Paulo novamente. Kavaco, Hugo e Alex descobrem
uma lingerie na mochila de Leandro e

implicam com o menino. Maria Alice
acredita na explicação de Leandro e
Alex se irrita. Getúlio confessa a Érico
que está interessado em Isadora. Leandro se encontra com Priscila, e Alex
e Hugo seguem os dois. Paulo e Gabriela não conseguem se entender. Alex
se surpreende ao ver Leandro em uma
boate.
DEUS SALVE O REI
Catarina é vencida por Virgílio, que
ameaça contar ao Conselho de Cália
que a rainha fez de Augusto um prisioneiro. Catarina orienta Lucíola a ordenar que Delano invada a loja de Virgílio
à procura da carta que comprova que
Augusto é prisioneiro. Virgílio mente a
Diana que não sabe onde Amália está.

• REDE GLOBO • ORGULHO E PAIXÃO

Elisabeta recusa o
pedido de Darcy

DIVULGAÇÃO

Afonso tenta ajudar um prisioneiro idoso e é repreendido pelo feitor. Afonso
diz a Cássio que eles precisam fugir da
pedreira. Catarina não admite que Rodolfo dê ao rei de Lastrilha o Vale de
Laios, que era de sua família, em troca
da captura de Afonso.
O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Patrick vai ao bordel para falar com
Leandra. Adinéia, Suzy e Samuel reclamam das inabilidades domésticas de
Cido. Suzy recomenda que Samuel visite o salão de Nádia para conhecer Marcel e Nicácio. Johnny explora Maíra e a
convence a lhe comprar um terno. Leandra conta a Patrick o que sabe sobre as
mortes de Laerte, Vanessa e Rato. Maíra revela a Patrick que, antes de morrer,
Vanessa se encaminhou para a mina.
Beth confessa a Adriana que ajudou Clara a se separar de Patrick por conta de
seu amor pelo advogado. Patrick pede
para conversar com Lívia.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Haydee diz para Peixoto que Flávio
sabe fazer as coisas sem deixar nenhuma pista, mas que essa nova Haydee vai virar o jogo. Leonardo vai até
a casa de Flávio e diz que está ansioso para saber como Cecília reagiu
ao golpe. Gustavo diz para Cristóvão
que jamais trairia Cecília e que essas fotos devem ser montagem e uma
armação. Cristóvão diz que Gustavo
errou ao não comentar sobre a modelo que derramou café nele ter ido
no hotel para pedir desculpa.
• RECORD

Ofélia passa mal e acaba rasgando o vestido de casamento que seria de
Cecília. Camilo pede Jane em casamento. Elisabeta rompe com Darcy, e as
irmãs a apoiam. Susana e Petúlia chegam à fazenda dos Bittencourt. Julieta
expulsa Camilo, Ludmila e Januário de sua fazenda. Uirapuru se assusta ao ver
Ludmila e Mariana desconfia. Para despistar a namorada, Uirapuru inventa que é
o Motoqueiro Vermelho. Camilo pede abrigo a Ema, Aurélio e o Barão. Amélia
ouve quando Estilingue afirma que Jorge ama Ema. Agatha surpreende Brandão.
Susana humilha Olegário, que jura vingança. Elisabeta descobre que foi Ema
quem sugeriu que Darcy a pedisse em casamento.

APOCALIPSE
Ricardo Montana discursa para o
povo. Benjamin lamenta ter ajudado o
Anticristo a construir sua marca. O vilão
diz que a partir de agora só haverá uma
única religião no mundo. Ele diz que todos os livros sagrados estão proibidos.
Saulo e Noah criticam as palavras de
Ricardo. Stefano o trata como um deus.
Multidão se curva ao Anticristo. Jonas
recebe uma visita inesperada.

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

Rosti deliciosa

z 2 batatas médias
z 1 colher (sopa) de margarina
Recheio:
z 1/2 colher (sopa) de requeijão
z Queijo a gosto
z Sal a gosto
z Orégano a gosto

z PREPARO
Descasque as batatas e
cozinhe-as na panela de
pressão por 5 minutos;
As batatas não podem cozinhar
muito, devem ficar bem
durinhas para facilitar na hora
de ralar e para ficar crocante;
Escorra a água e leve as batatas
ao congelador por 15 minutos;
Rale as batatas no lado do
ralador que possui formato
de gotas;
Coloque a metade da
margarina em uma frigideira e
deixe derreter;
Adicione metade das batatas
cobrindo o fundo da frigideira.
DIVULGAÇÃO

z ACRESCENTE O RECHEIO
z Coloque o requeijão no centro, pois ele se espalha com o calor;
z Coloque a outra metade das batatas por cima do recheio;
z Quando a parte de baixo da batata estiver douradinha e
soltando do fundo, vire com a ajuda de um prato;
z Adicione a outra metade da margarina;
z Retorne com a batata para frigideira para que o outro
lado também doure;

Combina com arroz branco ou pode
ser consumido como prato único;
O recheio pode ser alterado a
gosto, por carne bovina cozida,
frango desfiado, carne moída.

