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CCR está na elite!
O Cascavel Clube Recreativo só precisava de um empate para garantir o passe para a
Primeira Divisão do Paranaense de Futebol, mas fez o dever de casa e venceu o Rolân-
dia por 1 a 0, com gol de Lapa. No próximo ano Cascavel será a única cidade do interior
com dois times na elite do futebol paranaense. A grande expectativa são os confrontos

com o FC Cascavel, que a torcida já batizou de “Clássico do Veneno”.
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Uma partida que levou o Casca-
vel Clube Recreativo para a elite do
futebol paranaense. A partir do ano
que vem o time disputa a Primeira
Divisão do Estadual, assim como o
FC Cascavel. O município será o
único do interior com dois times na
disputa pelo campeonato em
2019. A torcida, que compareceu
em peso para o jogo, está ansiosa
para o confronto entre os dois ti-
mes da casa no próximo ano, e já
apelida de o “Clássico do Veneno”.

De volta à elite!

 Quatro times seguem para
as disputas das semifinais do
Campeonato Amador de Cas-
cavel. Cascavel Auto Peças
enfrenta o Espaco Bier/SE
Bichados, no próximo domin-
go (6). Já o D’Napolli FC/Ro-
berto Diesel  duela com o
Operário Atlético Clube. Os
dois jogos ocorrem no Está-

dio Ninho da Cobra, no Bairro
Pioneiros Catarinenses.

As classificações se deram
após os jogos deste fim de se-
mana. D’Napolli FC/Roberto Di-
esel ganhou de 4 a 0 do Rese-
nha FC. O Operário, por sua vez,
seguiu no 0 a 0 contra o Jada,
Meninos do Jauri, mas seguiu
na competição. Os times se

enfrentaram no Campo São
Cristóvão.

O Ninho da Cobra foi palco
da competição entre ABA FC e
Espaço Bier, este que venceu
por 1 a 0. Para chegar à semi,
Cascavel Auto Peças precisou
apenas empatar, encerrando a
disputa com o time Nossa Se-
nhora da Salete em 1 a 1.

A vitória por 1 a 0 contra o Rolân-
dia, no Estádio Olímpico Regional,
na tarde de ontem, encerrou qual-
quer dúvida quanto ao acesso. O
CCR já entrou em campo sabendo
que um empate o colocaria direto
na primeira divisão. Porém, um 0 a
0 não bastava. Eles queriam mais e
saíram de alma lavada. E foi o jovem
lateral Lapa, que veio do Indepen-
dente no início do ano, que decre-
tou de vez a saída da Segundona,
marcando o único gol da partida.

AMADOR CHEGA À SEMI

Não chegou
ao estádio
Enquanto em Cascavel o dia foi só de
alegrias, o Paranavaí sequer conseguiu
chegar ao estádio para jogar. Isso
porque, conforme nota divulgada pela
diretoria, o time não viajou para São
José dos Pinhais, no sábado (28),
para a disputa de ontem, com o
Independente, marcada para às
15h30. O motivo: a empresa
responsável pelo transporte dos
jogadores não apareceu por falta de
pagamento.  A ausência do time em
uma rodada decisiva deve prejudicar
o desempenho do Paranavaí na
competição. Recentemente, os
jogadores foram expulsos do hotel
em que moravam também por falta
de pagamento. Por conta disso
foram a Curitiba, onde furtaram o
material de trabalho do time,
inclusive chuteiras.

CCR VENCE o Rolândia por
1 a 0 e retorno para a Primeira
Divisão do Paranaense
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O Paraná Clube continua sem ven-
cer no Brasileirão. O Tricolor perdeu
para o Sport, por 2 a 1, no domingo
(29), na Vila Capanema, pela terceira
rodada da Série A, e chegou a três
derrotas na competição. Rogério, no
primeiro tempo, e Marlone, no segun-
do, fizeram os gols do Leão. Jhonny
Lucas, no fim do jogo, diminuiu para
o time paranista.

O técnico Rogério Micale iniciou a
partida com duas novidades na es-
calação. O goleiro David, anunciado
como reforço na última quarta-feira
(25), fez a sua estreia como titular.
Além dele, o zagueiro Cleber Reis
atuou pela primeira vez com a cami-
sa tricolor, substituindo Mansur - as-
sim, Rayan, que vinha atuando na
zaga, foi para a lateral-esquerda.

Após ir para o intervalo perdendo
por 1 a 0, o treinador voltou para o
segundo tempo com duas mudan-
ças: Baéz na vaga de Rayan, e Ma-
theus Pereira no lugar de Wesley Dias.
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Tropeçou mais uma vez

O jogo foi 0 a 0, mas não por
falta de tentativa. Em partida agita-
da na tarde do domingo (29), na
Arena Fonte Nova, Bahia e Atlético-
PR empataram em um dia inspirado

Porém, logo no começo da etapa fi-
nal, o Paraná sofreu o segundo gol,
em cobrança de falta de Marlone. Mi-
cale ainda colocou Luan Viana no lu-

JHONNY Lucas ajudou na
marcação contra o Sporte

do goleiro Santos. Com grande atu-
ação, o goleiro do Furacão foi o prin-
cipal responsável por segurar a pres-
são dos mandantes e garantiu o
empate suado para o time visitante.
Pior para o Tricolor, que criou mais,
mas esbarrou não somente no go-
leiro adversário, mas também na fal-
ta de pontaria dos seus jogadores.

Com o empate, o Bahia foi a qua-
tro pontos, subiu uma posição na
tabela de classificação e agora é 12º
colocado. Já o Furacão foi a cinco
pontos e caiu para o 4º lugar. Os
dois times aguardam o desfecho
dos outros jogos da rodada para
saber onde terminam.

Bahia e Atlético-PR voltam a cam-
po pelo Campeonato Brasileiro da-
qui a uma semana. Às 16h, o Fura-
cão recebe o Palmeiras. Já o Tricolor
entra em campo às 19h, quando
enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro.

gar de Raphael Alemão, mas o Trico-
lor só diminuiu no fim, com Jhonny
Lucas. Pouco para evitar a terceira
derrota em três jogos pela Série A.

JONATHAN CAMPOS

UM PONTINHO

COM EMPATE, Bahia foi a
quatro pontos e Furacão a cinco

DIVULGAÇÃO / EC BAHIA
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O Atlético-MG venceu o Corinthi-
ans por 1 a 0 no Independência, no
domingo (29), tirando o Timão da
ponta do Brasileirão e chegando às
primeiras posições na tabela. Ró-
ger Guedes teve de marcar duas
vezes para conseguir um gol. No
primeiro, a arbitragem anulou o ten-
to do atacante por toque de mão
de Ricardo Oliveira. Perto do fim do
jogo, o jogador aproveitou cruzamen-
to de Patric para marcar de novo e
definir a vitória do Atlético-MG, em
tarde que Tite, técnico da seleção
brasileira, viu tudo de camarote.

A vitória em casa fez o Atlético-
MG escalar a tabela do Brasileirão,
agora ocupando a terceira coloca-
ção, com seis pontos. O Corinthi-
ans está uma posição acima, com
a mesma pontuação, mas melhor
saldo (4 a 1).

O time mineiro volta a jogar pelo
Brasileiro no sábado (5), quando en-
frenta o São Paulo, às 16h, no Mo-
rumbi. Na quarta (2), porém, rece-

Palmeiras e Chapecoense não saíram do 0 a 0 na tarde de domingo (29), na arena
palmeirense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão pressionou
mais, mas não conseguiu furar a retranca da Chape. Se bem que, aos 49 minutos
do segundo, Antônio Carlos fez um gol legal, anulado erroneamente pela
arbitragem por impedimento. Com o resultado, o Palmeiras está com cinco pontos e
ocupa a sétima posição até o momento. São dois empates e uma vitória. Já a
Chapecoense soma dois pontos e coupa a 16ª colocação.

 É CAMPEÃO!
Com a vitória fora de casa no
domingo (29), que garantiu o
título espanhol de forma
antecipada, o Barcelona soma
86 pontos no Campeonato
Espanhol. A segunda colocação
é do Atlético de Madrid, com
75 pontos. Na atual campanha,
o time catalão quebrou o
recorde de invencibilidade na
competição: 41 jogos sem
perder, contando as 34 rodadas
da atual temporada, mais sete
partidas da temporada
passada. O La Coruña, com 28
pontos e na 18ª posição, não
tem mais chances de escapar
do rebaixamento. Disputará a
Série B em 2018/19.

be a Chapecoense no Independên-
cia, às 19h30, pela Copa do Brasil.

O Corinthians também tem
compromisso no meio de sema-
na: enfrenta o Independiente,
quarta (2), 21h45, em Itaquera,
pela Libertadores. Depois, no do-
mingo (6), pega o Ceará, outra vez
em sua arena, às 11h.

DIVULGAÇÃO

Caiu na tabela
 DIVULGAÇÃO

 Com a vitória,
Atlético-MG ocupa
a 3ª colocação na

tabela, enquanto o
Corinthians fica

como vice-líder do
Brasileirão
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Em 2018, a Apae (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais) de
Cascavel, chegou a 4ª edição da Car-
reta Retrô em conjunto com a Avac
(Associação dos Veículos Antigos de
Cascavel). O evento começou por
volta das 10h de sábado, na Rua
Manaus em frente a instituição.

Os alunos da Apae seguiram
até a Catedral Nossa Senhora Apa-
recida, no Centro, a bordo dos mais
de 40 carros dísponiveis. O trajeto
passou pelas Ruas Flamboyant,
Recife, Pio XII e Avenida Brasil.

Carreata Retrô:
Apae e Avac unidas

UNIÃO
Rossetti também é integrante da Avac e contou que as entidades se uniram por uma causa
nobre. “As crianças gostam dos carros antigos, elas ficam muito felizes, esse é nosso
quarto ano e eles gostam muito, nós precisávamos fazer algo, é muito gratificante”.
Além dos carros convencionais, ouve a presença de limousines e do ônibus
pioneiro da Eucatur. E ainda pelos 47 anos de atuação da Apae em Cascavel,
foi celebrada às 19h, missa em ação de graças na Catedral.

ADQUIRA
Os números podem ser adquiridos nos seguintes estabelecimentos: Patinhas Auto
Latas, Damian Auto Center, Auto Elétrica Curitiba, Casa do Chapeador, Azulcar
Alto Peças, Adesivos & Cia, S91 Garage & Customs e na própria Apae.

 FELICIDADE estampada nos muitos sorrisos das crianças e adultos“É um momento de socialização,
eles se sentem parte da

sociedade, é maravilhoso, é
muito importante a realização

de eventos como este,
meu filho adora”

Suzane Pillus, mãe
de ex-aluno Apae

RIFANDO UM
CLÁSSICO
A Volkswagem Kombi Pick-up
“Corujinha” de 1975 está sendo
rifada pela Avac, 40% da
arrecadação será doado a
entidade. Segundo um dos
diretores da associação, Emerson
Rossetti, “o sorteio será na Festa do
Trabalhor lá no Seminário São
José, e os números podem ser
adquiridos até mesmo a poucos
minutos antes do sorteio, o custo é
de R$ 10”. Os recursos revertidos
a Apae serão usados junto a outras
doações, para a construção da
nova área de saúde e manutenção
da entidade. A expectativa
conforme Rossetti, é que a
porcentagem destinada das rifas
renda R$ 25 mil. Por ano a Apae
necessita de R$ 5 milhões para se
manter, metade desse montante são
recursos governametais e os outros
R$ 2,5 milhões são oriundos de
promoções como esta.

KOMBI corujinha será sorteada e parte dos recursos destinados à Apae

  AÍLTON SANTOS

DIVULGAÇÃO
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Dias 4 e 5 de maio (sexta-feira e
sábado) e dias 7 e 8 (segunda e ter-
ça-feira) são as datas definidas pe-
los gestores do Território Cidadão
para a implantação da estrutura tem-
porária da sexta edição do programa
de governo no Bairro Universitário,
região Sul da cidade. Nos dois pri-
meiros dias de TC as atividades es-
tarão concentradas no Centro Espor-
tivo do Jardim União, próximo à Uni-
dade Saúde da Família Nova Cidade.

No Bairro Santa Felicidade a
estrutura temporária estará monta-
da na Rua Cabo Clodoaldo Ursula-
no, próximo ao salão comunitário
nos dias 9 e 10 de maio. As equi-
pes das secretarias estarão no
Bairro Turisparque e loteamentos
próximos atendendo ações relacio-
nadas nas demandas apresenta-
das pela comunidade.

O Território Cidadão VI vai abran-
ger uma população superior a de
29.883 pessoas, residentes nos
bairros Santa Felicidade, Jardim
União, Universitário, Padovani, Tu-

risparque e loteamentos próximos.
Toda a estrutura das secretarias

estarão à disposição daquela comu-
nidade. Além dos serviços nas áre-
as de Saúde, Finanças e Cultura, tam-
bém estarão à disposição das crian-
ças muitas atividades recreativas,
contação de histórias, atividades de
incentivo à leitura, pintura em tela,
facial e brinquedos variados.

No sábado, dia 5, será comemo-
rado o dia do Líder, com um almoço
de confraternização com líderes
municipais.

Administração
descentralizada

GUARUJÁ
Cocão, Ailton Lima e o presidente da Associação de Moradores do Bairro Guarujá

estiveram no Centro Esportivo do bairro para acompanhar o andamento das obras
de revitalização das quadras esportivas, demandas apresentadas pela

comunidade durante a instalação do Território Cidadão IV.
No local já foi feita a substituição da areia de uma das quadras, a segunda
quadra vai receber 30 metros de areia, ajuste nos alambrados e pintura. A
areia foi entregue na semana passada à comunidade. Na quadra de grama
sintética, bastante usada por crianças e adolescentes, o piso também será
substituído. Já a parte interna do ginásio de esportes será toda pintada. A

tinta foi adquirida pela Secretaria de Cultura e Esportes e a pintura será feita
própria comunidade.

ESPAÇO que abrigará a
estrutura do Território Cidadão
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Espaço e estrutura
O gestor territorial José Carlos da
Costa esteve nos bairros Santa
Felicidade, Universitário e
Turisparque analisando os espaços
para a escolha das áreas onde as
estruturas seriam montadas. “Temos
a preocupação com a segurança das
pessoas que estarão participando das
atividades do TC e também com a
mobilidade de toda a comunidade.
Por isso priorizamos áreas e ruas, que
não atrapalhem o fluxo dos veículos
e pedestres”, explicou o gestor
José Carlos da Costa.

Administração
descentralizada

ESPAÇO que abrigará a
estrutura do Território Cidadão
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 30 de abril de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Juliano Magri e Andreia Porfirio Diniz
2- Jean Carlos Chiquim Pereira e Vanessa Cristina de Lima
3- Sandro Marcelo Francisco e Jenifer Alves de Oliveira Santos
4- Máicon Altir Canal e Grasielli Cantarelli Dias
5- João Clovis Del Moro Junior e Josiele Raquel Bach
6- José Augusto Barbosa e Ananda Rabelo
7- Marlon Luidgi Valentini e Kerilyn Tayse Peres

A primeira semana da Campa-
nha Nacional da Vacinação contra
a Gripe teve baixa adesão de pro-
fessores da rede pública e privada
de Cascavel. A meta do município
é vacinar em torno de 4 mil profis-
sionais, mas até a tarde de sexta-
feira, apenas 6,27% do público pre-
visto, ou seja, 247 pessoas havi-
am sido imunizadas.

A enfermeira coordenadora do
Programa Municipal de Imunização,
Cristina Carnaval, faz o alerta para
que os professores procurem pela
unidade de saúde mais próxima
para receber a vacina.

“O informativo do Ministério da
Saúde prevê todos os professores
da rede pública e privada, da edu-
cação infantil ao ensino superior,
no grupo prioritário, e por isso é ne-
cessária a imunização”, ressalta.

As secretarias municipais de
Saúde e Educação já informaram
sobre desse direito e inclusive pro-
fessores de instituições de ensino
privado receberam declaração que
deve ser preenchida e apresenta-
da junto à coordenação e entregue
no momento da vacina.

Além das USFs e UBSs, que na área
urbana não fecham no horário do almoço
de segunda a sexta-feira, as pessoas
podem receber a dose no Centro da
cidade, no quiosque montado pela
prefeitura em frente às Casas Bahia de
segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e
aos sábados das 8h às 17h.
O município recebeu 87.961 doses e
o Ministério da Saúde trabalha com
uma meta geral de imunizar 90% de
todos os grupos prioritários.

Aberto

Baixa procura
 Reportagem: Romulo Grigoli

   Foto: Aílton Santos

PROFESSORES
são orientados a receber

a dose da vacina



LOCAL10 HOJE NEWS, 30 DE ABRIL DE 2018



LOCAL 11CASCAVEL, 30 DE ABRIL DE 2018

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

O domingo foi de muito trabalho
no Seminário Diocesano São José,
em Cascavel. Voluntários chegaram
logo no início da manhã para pre-
parar a buchada, que será servida
hoje, a partir das 18h30 e abre as
comemorações para a tradicional
Festa do Trabalhador (1º), que tem
como tradição o almoço com cos-
telão. Para este ano, 16 toneladas
de carne serão assadas.

Há duas décadas e meia Sergio
Grapeggia doa o tempo de descanso
para ajudar o seminário nos prepara-
tivos da festa. Ele passou o fim de
semana fazendo o caldo de carne que
vai dar ainda mais sabor ao jantar.

“É muito gratificante trabalhar
em prol do seminário, pois é daqui
que sai o futuro sacerdote. Como
cristãos, temos que ajudar”, diz.
Grapeggia lembra que todos os pro-
dutos utilizados no preparo dos ali-
mentos são naturais, sem nenhum
tipo de conservante.

As fichas para o jantar de hoje
são vendidas no seminário, a R$
35. Quem fizer a refeição no local
tem direito a acompanhamentos –
pão e queijo ralado. Aos que opta-
rem levar para a casa, tem direito
apenas à marmita.

SERGIO prepara o caldo da buchada, que será servida hoje à noite

O padre Jorge Lindner lembra que, além do costelão ao fogo de
chão, que serve até 25 pessoas, outra opção à comunidade é o
Restaurante de Costelão, com capacidade para mil pessoas. Lá,
as fichas são vendidas individualmente a R$ 40, dando direito a

costela, maionese, mandioca, arroz e saladas. Os ingressos
ainda podem ser adquiridos e estão à venda no seminário.

Quase lá!

Restaurante de costelão

Todo valor
arrecadado na

festa segue para
 a manutenção
do seminário
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

 A visão de um bairro em cresci-
mento e de uma comunidade uni-
da é a que temos ao percorrer as
ruas do Pioneiros Catarinenses, na
região oeste em Cascavel.

Área de investimento para mui-
tos empreendedores, o bairro se
expandiu de maneira rápida e ain-
da hoje é escolhido para a constru-
ção de imóveis.

Por outro lado, também dispõe
de áreas que serão transformadas
em hortas comunitárias e trarão
benefício aos dez mil moradores
estimados na região.

Os terrenos foram cedidos pelo
município na Rua Orlando Vasconce-

PARQUE
AMBIENTAL
A comunidade também está
envolvida em um projeto para
transformar grande área entre a
marginal da BR 277 e a Rua Espaço
Verde em um parque ambiental.
Por essa área, há uma estrada
irregular por onde frequentemente
são vistos veículos que utilizam o
espaço para o descarte de entulhos.
Os moradores já solicitaram ajuda da
prefeitura para que a estrada fosse
fechada, mas ainda não
foram atendidos.
“A limpeza da área tem ficado por
conta da população que se divide
para roçadas e plantios. Nossa
intenção é utilizar o espaço para mais
uma horta de condimentos e
conscientizar os moradores que
levarem ervas para chás e
condimentos, para que também
façam o plantio e cuidem do local”,
ressalta Gavazzoni.

DEMANDAS
O salão comunitário já recebeu reparos, mas para que esteja de acordo como a

população realmente sonha, ainda precisa de inúmeras benfeitorias.
A associação dos moradores, inclusive listou 22 demandas e as encaminhou à
prefeitura de Cascavel. O presidente cita algumas delas, na expectativa de que
os pedidos sejam atendidos. “Precisamos que a tela de proteção e pilares de
concreto sejam substituídos, pois alguns correm o risco de cair. Além disso, o

parquinho não é mais utilizado e gostaríamos de um espaço adequado”.

O salão é utilizado para a prática de atividades físicas, dança e eventos e
interessados pagam por taxa de manutenção. A agenda de reservas

inclusive já está preenchida até o fim do ano.
“É um espaço bastante utilizado. Conseguimos trocar cortinas, melhorar a

iluminação, no entanto a maior necessidade é de que fosse ampliado”,
comenta o presidente.  Com as obras, o espaço poderia atender da melhor

forma a população e reforçar projeto de tênis de mesa que ganhou
visibilidade por iniciativa do presidente da associação.

Diariamente adolescentes utilizam o espaço para os treinos e, além disso, o
salão comunitário se tornou sede da Associação dos Mesatenistas de

Cascavel.   “Conseguimos firmar parceria e eles passaram a usar o salão
comunitário como o local de todos os treinos”.

los, próximo ao salão comunitário.
“Definimos um Coletivo Educador e
Trabalhador, formado por dez morado-
res, incluindo engenheiro ambiental,
biólogo e agrônomo que repassarão
orientações técnicas à população”,
afirma o presidente da associação de
moradores, Edson Gavazzoni.

 SEGURANÇA
O presidente da associação de moradores comenta que o Pioneiros é um bairro seguro, sem

índices preocupantes de criminalidade e que várias famílias já adotaram ao projeto Vizinho
Solidário.  Já em relação ao trânsito, ele acrescenta que há necessidade de melhorias.

“Solicitamos pinturas de sinalização nas ruas e instalação de placas e aguardamos por esses
serviços. Além disso, a maioria dos pontos de ônibus não tem cobertura e hoje quem faz a

roçada do matagal nos locais são os próprios moradores”.
Morador do bairro há um ano, Leandro Leonel, acrescenta que também é preciso investimento na

iluminação pública. “O bairro é um lugar muito bom, mas há locais sem iluminação”.

RESPEITO
A dona de casa Lorita Terezinha da Silva mora bem em frente ao espaço onde
se planeja o parque ambiental e critica a falta de respeito de pessoas de fora
de bairro com o meio ambiente. “Vários carros vêm aqui no período da noite

para jogar lixo. Acho que isso só acabaria se houvessem câmeras e elas
fossem punidas”, afirma.  Lorita espera que assim como ela as pessoas

possam respeitar e cuidar mais do espaço. “Meu esposo já retirou pneus
velhos e utilizamos para plantar flores em frente de casa”, diz ela.

MORADORES pedem ajuda para substituir tela no salão comunitário

TERRENOS foram cedidos pelo município
para preparo de hortas comunitárias

Projetos em benefício da comunidadeProjetos em benefício da comunidade Agenda lotada

PROJETO de moradores prevê a construção de parque
ambiental em área utilizada para descarte de entulhos
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

 A visão de um bairro em cresci-
mento e de uma comunidade uni-
da é a que temos ao percorrer as
ruas do Pioneiros Catarinenses, na
região oeste em Cascavel.

Área de investimento para mui-
tos empreendedores, o bairro se
expandiu de maneira rápida e ain-
da hoje é escolhido para a constru-
ção de imóveis.

Por outro lado, também dispõe
de áreas que serão transformadas
em hortas comunitárias e trarão
benefício aos dez mil moradores
estimados na região.

Os terrenos foram cedidos pelo
município na Rua Orlando Vasconce-

PARQUE
AMBIENTAL
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Valdici Fiorini Specia
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Religiosa

Dona Val

 Por conta de um câncer que a levou a tratamento na
Uopeccan há um ano, Valdici não resistiu e faleceu aos 84

anos no dia 21 de abril. O sepultamento ocorreu no Cemitério
Central de Cascavel. Na noite de sexta-feira familiares e

amigos participaram da celebração da missa de sétimo dia.
Ela deixa sete filhos, 14 netos e 13 bisnetos.

 Sempre em família
Esses dons também eram

compartilhados com a
família que fazia esforços

para sempre tê-la por
perto. “Sempre aos

domingos nos reunimos
para o almoço”,
 lembra a filha.

Mesmo após se aposentar,
foi dedicada aos afazeres

como dona de casa e tinha
vitalidade em praticar

atividade física. “Gostava
de esporte e fazia

hidroginástica. Sempre que
possível também

participava de grupos e
eventos para a terceira

idade”, cita Eliria.
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Os valores que recebeu de família é algo que deixa como
herança aos filhos. Católica e uma pessoa de muita fé gos-
tava de ir à missa e frequentava a Paróquia São Judas Tadeu
no Bairro Tropical. “Foi uma mãe muito presente, determina-
da, esforçada e nos ensinou todos os valores éticos e mo-
rais com base também na religião”.

Nascida na pequena cidade de Mar-
celino Ramos, no Rio Grande do Sul, Val-
dici Fiorini Specia é de família grande e
teve sete irmãs e um irmão.

Ela se casou no Rio Grande do Sul
com Armando José Specia e foi mãe de
nove filhos, seis mulheres e três homens.

Morou em Barracão e faz par te
das famílias pioneiras de Cascavel,
onde viveu por mais de 50 anos. A
filha mais nova hoje vive na Inglater-
ra, outro filho mora em Corbélia e os

demais aqui na cidade.
Dona Val, como era conhecida por to-

dos, se dedicou até a aposentadoria
após os 60 anos ao trabalho no antigo
Hospital São Marcos.

Sem estudo, mas com conhecimen-
to admirável e habilidades à parte, exer-
cia o trabalho com perfeição. “Trabalhou
sempre com a carteira assinada e como
tinha habilidade e gostava de cozinhar tra-
balhava na cozinha do hospital”, comen-
ta a filha Eliria Maria Specia da Rosa.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 15
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 12

O domingo, que estava tranqui-
lo, terminou com dois homicídios
em Cascavel, e subiu para 15 o
número de assassinatos na cida-
de em 2018.

O crime ocorreu no Jardim Vene-
za, na área ocupada pelos morado-
res da antiga invasão do Jardim
Gramado. Isaías Moreto caiu mor-
to em frente a uma casa e a outra
vítima, identificada, a princípio, ape-
nas como Odair, foi encontrada a
uma quadra de distância, em uma
estrada de chão de difícil acesso.

A Polícia Militar foi acionada e as
informações sobre como tudo ocor-
reu estavam desencontradas no lo-
cal do crime. Populares disseram
que houve uma briga no local à tar-
de, de um casal. Um caminhão de
frete teria sido contratado para fa-
zer a mudança e o motorista esta-
ria envolvido no crime. O caminhão
teria sido abordado pela polícia, mas
as informações não foram confirma-
das pela PM. Também havia informa-
ção de que o crime foi passional e a
Polícia Civil, que investiga o caso, é

Duplo homicídio

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Uma apreensão no mínimo curi-
osa foi feita pela PRF (Polícia Rodo-
viária Federal), na tarde de ontem,
em Santa Terezinha de Itaipu. A polí-
cia encontrou, ao todo, 12 quilos de
maconha distribuídos em bagagens
e também embaladas à vácuo, es-
condidas dentro de travesseiros.

Chamou a atenção, além da for-
ma de transporte da maconha, o
detalhe do adesivo que informava
que a droga era 100% natural.

A ação ocorreu em frente ao pos-
to da PRF, quando um ônibus que
ia de Foz do Iguaçu para o Rio de
Janeiro foi abordado pela polícia. A

que vai desvendar o mistério.
Logo depois da constatação das

duas mortes, uma gritaria com pe-
dido de socorro foi ouvida pela polí-
cia, que foi ao local, mas constatou
que tratava-se apenas de uma briga
por causa de bebida alcoólica. Uma
mulher passou mal perto do local
das mortes e precisou ser atendida
pelo Samu. Os corpos foram enca-
minhados ao IML de Cascavel.

PRF entrou no coletivo e suspeitou
de três passageiras. As bagagens
foram revistadas e os 12 quilos de
maconha estavam distribuídos nas
mochilas e também nos travessei-
ros das suspeitas.

Uma mulher, paraguaia, de 56
anos, e uma jovem de 18 anos, fo-
ram presas em flagrante. A outra
suspeita era uma adolescente de
16 anos, que foi apreendida.

Elas afirmaram que compraram
a droga no Paraguai e entregariam
em São Paulo. As jovens foram en-
caminhadas para a Polícia Civil em
Santa Terezinha do Itaipu.

 SEGUNDO morto foi encontrado uma quadra depois do primeiro

ISAÍAS Moreto foi morto a tiros no Jardim Veneza
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ADESIVO informava que a droga era natural

100% NATURAL
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Giro da
Violência

Incêndio criminoso
Uma casa foi consumida pelo fogo na Rua
Lima Barreto, Bairro Cancelli em Cascavel.
O fogo começou na madrugada deste
domingo e a informação é de que o
incêndio foi criminoso. O Corpo de
Bombeiros acionou a Polícia Científica,
que foi até a casa para fazer uma
avaliação.A casa ficou totalmente
destruída. Os moradores não estavam no
local no momento do ocorrido. Apesar dos
danos materiais, ninguém ficou ferido.

Queda de árvore
Um homem ficou ferido ao sofrer uma
queda de moto na tarde de ontem, em
Cascavel. Ele estava de moto e sem
capacete e caiu em uma estrada rural.
Nelson Alonso Vale colidiu contra uma
árvore. Ele teve ferimentos graves, foi
atendido pelo Siate e encaminhado para
atendimento hospitalar.

Atropelamento na marginal
Um ônibus atingiu de raspão uma mulher
na marginal da BR-277, perto do
Aeroporto de Cascavel. O susto foi
grande, mas a vítima foi caminhando até
a ambulância do Siate e apresentava
apenas ferimentos superficiais. Ela foi
atingida pelo coletivo, que trafegava na
mesma via. A jovem estava a pé e, na
marginal, não há acostamento para o
trânsito de pedestres. Ela recusou
encaminhamento hospitalar e acabou
pegando uma ‘carona’ com o próprio
ônibus pelo qual foi atingida.

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

 Uma jovem, de 26 anos, foi pre-
sa após confessar o uso de remédios
abortivos para interromper uma ges-
tação de seis meses. Ela foi internada
no fim de semana no HU (Hospital
Universitário) de Cascavel, após pas-
sar mal no local de trabalho, em Capi-
tão Leônidas Marques, e confessou o
uso dos medicamentos.

A informação da família é que a mu-
lher, que é mãe de outra menina, mo-
radora de Santa Helena, estava com
depressão e foi abandonada pelo pai da

Presa por aborto
criança. O bebê de seis meses era do
sexo feminino, e foi encaminhado ao
IML (Instituto Médico Legal) de Casca-
vel, de onde foi liberado pela família.

Depois de sair do internamento, a
mãe da criança foi detida pela polícia e
levada à carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel e a
Polícia Civil investiga o caso.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Acidente na Tancredo

 Um motociclista foi atendido pelo
Siate com ferimentos leves, ao so-
frer um acidente na tarde de ontem,
em Cascavel.

A batida aconteceu na Avenida
Tancredo Neves, que está passando
por reforma, repleta de pedras soltas
e com necessidade de atenção do-
brada dos motoristas.

O carro e a moto envolvidos se-
guiam pela Avenida, quando o moto-

MOTOCICLISTA foi atendido pelo Siate com ferimentos leves

rista do carro tentou virar à direita e
atingiu o motociclista. Apesar de o
acidente ser em via pública, o advo-
gado, motorista do veículo, tentou
impedir a reportagem do Hoje News
de mostrar a situação. O piloto da
moto foi encaminhado para atendi-
mento hospitalar.
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Estado deve, Povo paga!
Está alta a conta paga pelos cascavelenses em função da

inadimplência do Estado. Primeiro teve a ala construída e
inaugurada ano passado no HU com 30 leitos e que não
funcionaram por falta de técnicos de enfermagem. Teve

ainda a Taxa de Proteção a Desastres: mesmo com admissão
dos gestores como “inconstitucional”, ela foi “enfiada
goela abaixo” nos 180 mil contribuintes. Por último, a

demissão de 25 professores da Apae em Cascavel.
E o que fizemos? Pagamos!

Herança maldita
Decisões tomadas pelo ex-
governador Beto Richa
(PSDB) que abandonou o
barco para pré-candidatura
ao Senado. No caso da Apae
restou agora apelar ao
Município, que repassou
professores aos cargos. Já
em relação ao HU, a
Prefeitura teve que
“emprestar” dez técnicos de
enfermagem.

Intervenção
Após reportagens do Hoje,
sobre os atrasos de
pagamentos de obras, entre
elas pronto-socorro,
maternidade e ala de
queimados do HU, o Estado
“clamou” que a grande
mídia paranaense não

replicasse o caso nas telas.
Prometeu pagar tudo
até dia 15.

Sem Pé na Faixa
Proposta de instituir a
campanha educativa Pé na
Faixa, do vereador Romulo
Quintino (PSL) teve
parecer contrário da
Comissão de Justiça e
Redação. A ação já é
desempenhada desde 2011
pela Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito. Começou com a
diretora Vânia Müetzenberg,
que não está mais nas ações
da Cettrans. Servidora de
carreira que sempre levou a
sério o trânsito, mas sem
“motivos” está longe
do cargo.

JOGOS DA COPA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 No entanto, os servidores terão que compensar as
horas: ou do banco ou trabalhos extras em um prazo de
12 meses.

 A Copa do Mundo acontece de 14 de junho até 15 de
julho.

Com os jogos da Copa, na Rússia, os servidores municipais
serão dispensados para assistir as disputas em que a
Seleção Brasileira entrar em campo. Nos dias 22 (às 9h) e
27 (às 15h) de junho não haverá expediente durante as
partidas. Em seguida, com a seleção ganhando ou
perdendo, os funcionários voltam ao trabalho

.

Cobranças exageradas
de documentos, fiscaliza-
ções e até fechamento
das portas. Foram essas
as reclamações que che-
garam ao vereador Fernan-
do Hallberg (PPL) de co-
merciantes de tabacarias
em Cascavel. Os empre-
sários alegam que há
“dois pesos e duas medi-
das” em relação a fiscali-
zação na cidade – situa-
ção que será apurada
pelo parlamentar. Está
prevista uma audiência
pública para receber to-

Tabacarias
perseguidas

das as reivindicações do
setor e verificar o que é
dever deles e também do
Município. Entre os convi-
dados a participar da dis-
cussão estará o Ministé-
rio Público.

Uma das questões
mais divergentes em rela-
ção ao comércio está re-
lacionada a venda de be-
bidas alcoólicas no mes-
mo ambiente em que se
disponibilizam os nargui-
les - espécie de cachimbo
de água de origem orien-
tal, utilizado para fumar
tabaco aromatizado.

Pela orientação do
Município, os estabeleci-
mentos devem separar o
setor de venda de bebidas
do espaço destinado ao
narguile. Em alguns esta-
belecimentos de Cascavel
o setor de fiscalização tem
estabelecido prazos para
regulamentação. No entan-
to, as cobranças não ficam
claras o que causa receio
por parte do setor.

CONSULTA À ANVISA
“Vamos consultar a Anvisa [Agência Nacional de Vigilância
Sanitária] para saber exatamente o que é cobrado pela lei.
Queremos que a legislação seja cumprida, sem abusos de
autoridade: que sejam aplicadas as fiscalizações a todas as
tabacarias e seja respeitado o princípio de impessoalidade”,
afirma Hallberg.
O que teria, por parte do Município, uma “intensa”
fiscalização a algumas tabacarias e em outras não. Situação
que também será verificada pelo parlamentar.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Flavio Ulsenheimer/CMCHallberg saiu em defesa das tabacarias



POLÍTICA04 HOJE NEWS, 30 DE ABRIL DE 2018

A Câmara de Vereadores vota
quarta-feira a autorização para que
o Município contrate operação de
crédito do Banco do Brasil de R$
7,3 milhões para aquisição de má-
quinas, equipamentos e veículos
novos. A proposta pede aval dos
parlamentares para que seja debi-
tado das contas do Executivo o
montante requisitado, além de ju-
ros, tarifas e encargos para opera-
ção de crédito.

A justificativa do Município é que
o recurso será destinado à reestru-
turação de veículos para atender a
demanda existente – evitando as-
sim a locação. Sem dinheiro em

R$ 7 milhões financiados
caixa, a solução é o financiamento.
A Comissão de Justiça e Redação
emitiu parecer contrário utilizando
como base o Regimento Interno,
considerando a proposta inconsti-
tucional. Dos três integrantes, ape-
nas o relator, Damasceno Júnior
(PSC), considerou que a proposta res-
peita o princípio de interesse públi-
co, devido a necessidade de renova-
ção da frota municipal. Porém, o
membro Fernando Hallberg (PPL) e
o secretário Pedro Sampaio (PSDB)
tiveram entendimento contrário.

Eles argumentam que o projeto
apresentado pelo Poder Executivo
“não oferece subsídios plausíveis

Tabelas ou demonstrativos ADICIONAIS
Do setor Jurídico, os
vereadores cobram a autorização
para contratação – prévia e
expressa –no texto da lei
orçamentária, em créditos
adicionais ou lei específica,
inclusão do projeto no Plano
Plurianual – caso o
financiamento ultrapasse o
exercício da administração de
Leonaldo Paranhos (PSC).

para autorização de contratação de
operação de crédito. Principalmen-
te, por não preencher os requisitos
legais impostos pela legislação vi-
gente”. Os parlamentares citam a
Lei de Responsabilidade Fiscal,
onde os critérios para a contrata-
ção de créditos deveria conter ou-
tros itens, como: planilha com os
principais itens de custos que se-
rão adquiridos com os recursos do
projeto, com custos unitários e to-
tais (projetos e pavimentação).

Além disso, o Executivo deveria apresentar tabelas ou demonstrativos para
fundamentar a relação custo/benefício ou, simplesmente, descrever no texto
os números ou percentuais esperados em relação a aumento ou redução de
despesas, demonstrando que tal financiamento seria benéfico ao
Município. Hallberg e Sampaio apontam que a Prefeitura precisaria
apontar os impactos financeiros da operação de crédito: Estimar o retorno
esperado dos investimentos, mostrar o interesse econômico e social. A
cobrança é de parecer de diferentes setores: técnico do Município, com
identificação do profissional, com dados que comprovem a necessidade
do financiamento.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Divulgação

EMPRÉSTIMO será votado na sessão de quarta-feira da Câmara de Vereadores
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O Interior do Estado abriu 90,3%
das vagas de emprego geradas no
Paraná desde 2011. Cascavel foi a
segunda que mais gerou emprego
no interior. No embalo do agrone-
gócio e investimentos atraídos pelo
programa Paraná Competitivo, fo-
ram criadas 222,1 mil novas vagas
com carteira assinada até março de
2018 no Interior. Somando a capital,
foram 246 mil contratações realiza-
das em todo o Estado no período.

O volume é o saldo entre admis-
sões e demissões no período, con-
forma levantamento do Instituto Pa-
ranaense de Desenvolvimento Eco-
nômico Social (Ipardes) que está ba-
seado no Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged)

Emprego no interior
FATORES
A predominância do interior na
geração de vagas se deve a uma
combinação de fatores, de
acordo com Julio Suzuki Júnior,
diretor presidente do Ipardes.
“Por um lado, o agronegócio foi
um dos grandes motores do
desenvolvimento nos últimos
anos. Por outro, os municípios
da região de Curitiba foram
duramente afetados pela crise
brasileira, com retração de
setores como indústria, serviços
e construção civil. O Interior foi
mais resiliente à crise
econômica”, explica.

AMBIENTE
FAVORÁVEL
Para a governadora Cida
Borghetti, boa parte desse
resultado se deve ao fato de o
Paraná ter criado um ambiente mais
favorável para o setor produtivo,
atraindo mais investimentos que
resultaram em novos empregos.
“Temos uma gestão focada nas
pessoas e na qualidade de vida
das famílias. Por isso, o governo
continuará em busca de novos
empreendimentos e ajudará no
fortalecimento das empresas
paranaenses para que a criação de
empregos seja ainda mais
acelerada”, disse Cida.

do Ministério do Trabalho. “É uma
notícia importante. A descentraliza-
ção da economia permite o cresci-
mento do emprego em todo o Esta-
do. Estas novas oportunidades ge-
ram renda, movimentam a econo-
mia local e melhoram a vida da nos-
sa gente”, comemora a governado-
ra Cida Borghetti.

Mesmo com a crise, que jogou o
País na maior recessão da sua his-
tória e aumentou o desemprego, o
Paraná foi o terceiro Estado que
mais criou empregos formais no
Brasil nesta década. Ficou atrás
apenas de São Paulo (429.132) e
Santa Catarina (249.553). O saldo
do Estado respondeu por 10,8% do
total de empregos gerados no País.

Destaques
O levantamento mostra que Curitiba foi a cidade, isoladamente, a cidade
que mais gerou vagas, com 20.240 empregos, entre janeiro de 2011 e
março de 2018. Em seguida estão Maringá, com 18.684, Cascavel, com
14.534, Foz do Iguaçu, com 10.608 vagas, Ponta Grossa, com 8.902 e
Londrina, com 8.013 vagas.

 INTERIOR fica com 90% dos 246
mil empregos criados no Paraná.

AÍLTON SANTOS/ARQUIVO
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Em 30 de abril de 1959 a Prefeitura de Cascavel deu
início a mais uma das grandes e habituais confusões
que sempre dão pano pra manga. Nessa data foi contra-
tada a empresa Tele-Sul (Telefônica Sul-Paranaense)
como concessionária dos serviços em Cascavel.

Detentora da tecnologia mais moderna do Brasil em
rede automática de telefones, a Tele-Sul já operava em
Cascavel desde 1958 na semilegalidade da Era JK, quan-
do nenhum desenvolvimentismo era castigado, mesmo
contra a lei e causando dívidas.

Cascavel contava com o melhor da telefonia no Bra-
sil porque podia pagar por ela. “Nem Curitiba possui
esse moderno tipo de serviço telefônico”, orgulhava-se
o prefeito Helberto Schwarz. Tudo tinha a ver com Bra-
sília, que ao levar impressionantes quantidades de ma-
deira para construir tudo que foi lá inaugurado um ano
depois abarrotava os cofres municipais com os recur-
sos dos impostos.

Só que, reza a Lei de Murphy, o que pode dar errado
vai dar errado. A empresa não acompanhou a evolução
rápida da telefonia e quebrou sem providenciar centenas
de aparelhos modernos contratados, muitos até já pa-
gos. Famílias mais ricas, exigências maiores.

Em 1963, com a criação da Telepar (Telecomunica-
ções do Paraná S/A), começou a pressão sobre a Tele-
Sul. Manobra vai e vem, em 1965 a Câmara exigiu o fim
do contrato. A melhor telefonia do Estado ficaria obsoleta
se não se alinhasse com a Telepar. Muita confusão, como
sempre (empresa privada x estatal), mas a comunidade
exigiu os melhores serviços e venceu.

O CURIOSO CASO DA MELHOR
TELEFONIA DO BRASIL

NOTAS
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 “Nós somos
radioativos, não
peça propina”.

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

A iniciativa de um
estabelecimento
comercial de
Cascavel que
colocou placas
em defesa
de árvores
no centro
da cidade.

Os constantes erros
da Defesa Civil do
Paraná nos alertas
de temporais. No
sábado foi
disparado um
alerta, mas a
tempestade não
aconteceu.

Décio Amaral, executivo
da empresa Camargo e

Correia, em entrevista à
Folha de S. Paulo
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Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

 Humanizado
Uma série de atividades
marca a 1ª Semana
Municipal do Parto
Humanizado em Cascavel.
Na quarta-feira, dia 2, será
exibido no Lions Clube o
filme “O Renascimento do
Parto”. No dia 3, haverá
uma palestra sobre Parto
Humanizado com médica,
obstetra, enfermeira
obstetra e doula. A
palestra será na Câmara
de Vereadores. No dia 5,
sábado, haverá uma
roda de conversa no
Lago Municipal.

 Imposto de Renda
Termina hoje o prazo para
declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física
(IRPF). Até sábado, cerca
de 4,9 milhões de
contribuintes ainda não
haviam acertado as
contas com o Fisco em
todo o Brasil. O prazo para
entrega da declaração
começou em 1º de março
e vai até as 23h59 de hoje.
Está obrigado a declarar
quem recebeu
rendimentos tributáveis,
em 2017, em valores
superiores a R$ 28.559,70.

SILVIA COSTANTI / VALOR
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Felicidades!

Pedra Marlene, Wagna e Suzana da Equipe Pedagógica da Apae de Cascavel

A bela
Larissa
Rodrigues

Feriado com música
Amanhã, o músico Teco Martins estará

em Cascavel para lançar seu álbum
“Solar”. Será na  Casanóz, às 16h.

O trabalho, que foi gravado metade em
Indaiatuba e metade na Alemanha,

traz nove faixas e é o primeiro
trabalho solo do artisa.

Maio Amarelo
O Movimento Maio Amarelo está na 5ª Edição.

Neste ano, a campanha “Nós somos o trânsito”
pretende estimular a sociedade a discussões e
atitudes voltadas à necessidade urgente da

redução do número de mortes e feridos graves no
trânsito. O tema foi discutido com a Associação

Nacional de Detrans (AND) e apresentado em
reunião do Conselho Nacional de

Trânsito (Contran).

OoO
A campanha deste ano propõe uma reflexão

sobre uma nova forma de encarar a mobilidade.
Trata-se de um estímulo a todos os condutores,
seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis,

motocicletas ou bicicletas, aos pedestres e
passageiros, a optarem por um

trânsito mais seguro.

Rosilene Oliveira de Almeida,
Fábio Martins da Luz, José Maurício
Linhares Barreto Neto, Luís Pedro

Secci, Maria de Lourdes Piva e Júlio
César Marques.

Telona
O filme O Céu de Valentim, de

Eduardo Giacomini e Olga Nenevê, conta a
jornada fantástica de um menino que recebe a
visita de um anjo e parte em busca de seu pai,

na companhia de sua avó.
Será exibido dia 12 de maio, às 20h, no Teatro

Municipal. A entrada é uma contribuição
voluntária de 1kg de alimento não perecível. Não
obrigatória. E deve ser trocado com uma hora de

antecedência ao espetáculo, na bilheteria.

di
vu

lg
aç

ão

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AÍLTON SANTOS
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 Após sofrer muita pressão e
agressões em atos de vandalismo
no Rio de Janeiro, o Flamengo ado-
çou a boca de seu torcedor, que an-
dava amargurado com as péssimas
atuações do time. Com uma atuação
coletiva muito boa e Vinicius Junior
e Paquetá em evidência, o Rubro-
Negro venceu por 3 a 0 o Ceará.

Vinicius, com dois gols e dribles,
foi o protagonista em termos de
futebol. Diego, que fechou o placar,
terminou como o personagem do
duelo. Após acertar cabeçada vio-
lenta e decretar o 3 a 0 rubro-ne-
gro, correu para a torcida flamen-
guista, presente em grande núme-
ro no Castelão. Beijou a camisa, fez
reverência e subiu as escadas para
se jogar nos braços do povo.

Com muita superioridade e ro-
dando a bola com paciência, o Fla-
mengo abriu o placar aos 41 minu-
tos. Cuéllar deu passe certeiro, Vi-
nicius infiltrou e, com talento, to-
cou por cima do Éverson.

Na volta do intervalo, o garoto

PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
Botafogo 2x1 Grêmio

Bahia 0X0 Atlético-PR
Ceará 0x3 Flamengo

Palmeiras 0x0 Chapecoense
Paraná 1x2 Sport

Atlético-MG 1x0 Corinthians
Fluminense 1x1 São Paulo

Internacional 0 x 0 Cruzeiro

BRASILEIRÃO
20h América-MG x Vitória

JOGAM HOJE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1 Flamengo 7 3 2 1 0 7 2 5
2 Corinthians 6 3 2 0 1 6 2 4
3 Atlético-MG 6 3 2 0 1 4 3 1
4 Atlético-PR 5 3 1 2 0 5 1 4
5 Botafogo 5 3 1 2 0 4 3 1
6 São Paulo 5 3 1 2 0 2 1 1
7 Palmeiras 5 3 1 2 0 2 1 1
8 Vasco 4 2 1 1 0 3 2 1
9 Internacional 4 3 1 1 1 2 1 1
10 Fluminense 4 3 1 1 1 3 3 0
11 Grêmio 4 3 1 1 1 2 2 0
12 Bahia 4 3 1 1 1 1 2 -1
13 Sport 4 3 1 1 1 3 5 -2
14 América-MG 3 2 1 0 1 3 2 1
15 Santos 3 2 1 0 1 2 1 1
16 Chapecoense 2 3 0 2 1 2 6 -4
17 Vitória 1 2 0 1 1 3 4 -1
18 Cruzeiro 1 3 0 1 2 0 2 -2
19 Ceará 1 3 0 1 2 0 5 -5
20 Paraná 0 3 0 0 3 1 7 -6

SAB 05/05
19h Vasco x América-MG
19h São Paulo x Atlético-MG

DOM 06/05
11h Corinthians x Ceará
16h Flamengo x Internacional
16h Sport x Recife
16h Cruzeiro x Botafogo
16h Atlético-PR x Palmeiras
16h Vitória x Fluminense
19h Grêmio x Santos

SEG 07/05
20h Chapecoense x Paraná

SÉRIE A

4ª RODADA

Ele é o líder

 AGENDA
Líder do Brasileiro com sete pontos, o Flamengo volta a campo no próximo

domingo, às 16h, contra o Internacional, no Maracanã. O Ceará, 18º
colocado com apenas um ponto, vai à Arena Corinthians para enfrentar o

atual campeão brasileiro - a bola rola às 11h.

DIVULGAÇÃO

VINÍCIUS Junior beija a camisa do Flamengo
após golaço, o primeiro do jogo

apareceu novamente. Recebeu na
esquerda, finalizou, e a bola subiu.
Paquetá a recuperou, esticou para
Rodinei, que cruzou na medida para
Vinicius ampliar.

Aos 25 minutos, Diego fechou a
conta e a noite em alto estilo. Ro-
dinei cobrou escanteio, Paquetá
raspou, e o camisa 10 cabeceou
com força. Ali decretou a vitória e
um início de reaproximação entre
torcida e Flamengo.

 TUDO IGUAL
Um confronto igual em quase
tudo. Das três cores de cada
clube, passando pelas finalizações
(13 x 12 para os paulistas) e bolas
na trave (2 a 2). Não poderia ser
diferente no placar: Fluminense e
São Paulo empataram por 1 a 1,
no Maracanã, pela terceira
rodada do Campeonato Brasileiro.
Eder Militão abriu o placar no
primeiro tempo e Pedro, aos 43
minutos da etapa final, evitou a
derrota dos cariocas.

Baixa no Grêmio
O elenco do Grêmio terá uma baixa
certa para as próximas partidas. O
zagueiro Paulo Miranda sofreu uma
luxação no ombro esquerdo na derrota
por 2 a 1 para o Botafogo, no
sábado (28), no estádio Nilton
Santos. O jogador passará por exame
e só então será possível saber o tempo
de recuperação previsto.

LUCAS UEBEL
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Talvez a família precise de um suporte
ou apoio extra, mas você não vai ne-
gar ajuda. Seja flexível para lidar com
imprevistos, assim, dará conta de tudo
o que assumiu. Cor: preto.

To
ur

o

Sair da rotina, passear e conhecer lu-
gares novos pode ser muito divertido.
Cuidado com a escolha de palavras
para evitar mal-entendidos. Mantenha
a ansiedade sob controle. Cor: vinho.

G
êm

os

 Apesar da tentação de gastar, é me-
lhor controlar o dinheiro com mais dis-
ciplina. Mantenha o astral mais des-
contraído. Cor: rosa.

C
ân

ce
r Bom dia para se divertir, fazer o que gosta

e relaxar. Se marcou um encontro ou com-
promisso, cuidado para não perder a
hora. Mostre seu lado doce e esqueça o
passado, se tem alguém. Cor: roxo.

Le
ão

Um pouco de cautela pode ser tudo o
que precisa para evitar aborrecimentos.
Ao invés de lidar com assuntos espinho-
sos, aproveite o dia para ficar no seu
canto e esquecer o problemas. Cor: azul.

V
ir

ge
m O dia favorece os momentos de lazer

com os amigos: Reencontre o pessoal
que andava meio afastado. Valorize o
que você tem na relação e esqueça o
passado. Cor: verde.

Li
br

a

Tire um tempo para cuidar do visual,
mas deixe mudanças mais radicais
para outro momento. Com o seu amor,
é hora de dar um passo mais sério e
se comprometer. Cor: marrom.

E
sc

or
pi

ão Se souber lidar com isso de maneira tran-
quila, verá que nada é tão grave como
imaginou. A atração física terá um peso
maior na conquista e você saberá como
explorar seu lado sensual. Cor: amarelo.

Sa
gi

tá
ri

o É um bom dia para mudar a decora-
ção de casa. Você pode obter uma
grande vitória no campo profissional,
ainda mais se trabalha em casa ou por
conta própria. Cor: amarelo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o  Você está mais sociável e vai se im-

portar com os relacionamentos que
cultiva. A relação com a cara-metade
fica mais forte se esquecer e perdoar
o passado. Cor: cinza.

A
qu

ár
io Apesar do dia de folga, você terá ener-

gia para concluir alguns projetos. Só
não conte muito com os outros, pois
terá que ralar dobrado para manter a
harmonia. Cor: creme.

 P
ei

xe
s Nada vai abalar o seu alto-astral! Ain-

da que algumas coisas não corram da
maneira que esperava, vai contar com
a sorte pra resolver qualquer empeci-
lho mais rápido. Cor: vermelho.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • SBT

 • REDE GLOBO  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

MALHAÇÃO
Tom recrimina a paixão de Leandro

pela dança, e ele decide sair de casa.
Érico se declara para Flora e a beija.
Kavaco convida Leandro para ficar na
casa de sua avó. Paulo ensaia músi-
cas com Garoto. Gabriela e Rafael re-
lembram o passado e Alex desconfia
da intimidade entre os dois. Getúlio sai
com Isadora. Hugo confessa a Leandro
que foi ele quem divulgou o vídeo na in-
ternet. Isadora diz a Rosália que gos-
tou de Getúlio. Alex consegue arreca-
dar a quantia de que Leandro precisa
para viajar.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta e Darcy desconfiam de

que o encontro casual dos dois no pi-
quenique tenha sido uma armação de
seus amigos. Fani esconde o vestido
de noiva de Cecília e inventa que foi rou-
bada pelo Motoqueiro Vermelho. O Ba-

rão impede que Julieta revele sua situa-
ção financeira a Ema. Fani convence
Cecília a usar o vestido de Josephine
para se casar com Rômulo. Jorge deci-
de ir com Amélia e Estilingue ao casa-
mento de Cecília. Elisabeta tenta aler-
tar Mariana sobre o namorado. No ca-
samento, Julieta e Amélia pedem para
falar com Ema.

DEUS SALVE O REI
Segunda, 30 de abril
Afonso poupa a vida de Constanti-

no. Brice tenta convencer Agnes a aban-
donar a cidade. Romero e sua tropa
observam o exército de Lastrilha. Afon-
so se surpreende com a ajuda que re-
cebe de Catarina. Agnes pede para Se-
lena deixar a cidade com ela. Catarina
manda Constantino se aliar a Afonso.
Heráclito revela a Lucrécia que o reino
de Alcaluz está falido. Osiel não gosta
de ver Glória sair com Ístvan. O feitor
devolve a Afonso carta que deu para
Radamés entregar a Amália. Catarina

deduz que o exército de Otávio invadirá
o Vale de Laios. Constantino aceita se
unir a Afonso.

ONDE NASCEM OS FORTES
Maria se confronta com Pedro, e

Joana leva a pior. Agripino Gogó e Ju-
randir procuram Maria, e Hermano tenta
ajudar a namorada. Pedro acode Joana.
Maria enfrenta Jurandir e avisa a Cássia
que está sendo perseguida. Pedro dis-
cute com Hermano por conta de Maria.
Cássia busca notícias de Maria e Rami-
ro se interessa pela engenheira. Pedro
confirma a história de Agripino Gogó
sobre Jurandir e promete presentear Plí-
nio para que ele sabote Maria.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Dominga se assusta quando, alguns

homens chegam à sua casa e informam
que, por ordem de Artêmio Bravo, vão
instalar um telefone. Esteve diz para
Franco que, no banco das ilhas Caimã,
não conseguiram nenhuma informação
sobre Rebeca Sanchez e que terão de
investigar por conta própria. Camilo se
preocupa quando Fernanda, muito ner-
vosa, pede a ele que não volte a impor-
tunar Jacinto ou contará tudo para Fran-
co. Eduardo, procura Isaac e mostra a
ele a peça do jogo de xadrez com o
enigma de Ciro.

APOCALIPSE
Ricardo fala sobre a estratégia de

invasão à Jerusalém. Tamar e Gideon
ficam decidem apoiar Ricardo e Noah
decide sair de casa. Adriano avisa a
Benjamin sobre a invasão que Ricardo
está preparando. César e Guido fazem
uma armadilha para Dudu. S

AMOR PROIBIDO
Behlul se desespera ao ouvir de Besir

que ele sempre soube do caso entre Behlul
e Bihter. Katya começa a suspeitar do
novo motorista. Os capangas de Hilmi vas-
culham a casa da praia de Behlul.

Sophia consegue fugir da polícia, e Bruno e Nicolau a perseguem. Caetana
passa mal, e Tônia a socorre. Sophia pede para se esconder na casa de Renato
e Fabiana. Miro oferece a garantia que Leandra lhe pediu para se casar com o
fazendeiro. Aura incentiva Odair a voltar a estudar. Samuel aceita ajudar Odair a
conseguir um emprego no hospital. Sophia comenta com Renato e Fabiana que
precisa encontrar Maurício, o advogado de seu ex-marido. Johnny vê Miro nego-
ciar algo com um homem. Sophia revela a Maurício todos os seus crimes.

 • RECORD

 • BAND

Gael confronta Sophia
DIVULGAÇÃO
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NICOLAS, ALICE e JHENIFER, com a
mamãe  Ana Lúcia de Paula

LUCAS, que comemorou mais um aniversário
ao lado da mãe Fabiane Pardinho Todo feliz, ENZO que  apagou  4 velinhas recentemente

A fofa ARABELA vai apagar  a primeira velinha nesta sexta-feira.

MICHELLE GALVÃO MICHELLE GALVÃO MICHELLE GALVÃO

ANDRÉIA F. PEIXOTO GAVAZZONI

Encontre as sete
direfenças e ssinale na
segunda imagem.

A pequena LARISSA JUNKES DE SOUZA, ladeada pelos
  pais DEIVID SOUZA e MONICA JUNKES

AÍLTON SANTOS


