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A Justiça de Cascavel condenou Estado e Município a reformarem a Escola Estadual Rio
do Salto, onde também funciona a Escola Municipal José Bonifácio. A decisão atende

ação do Ministério Público, que denuncia que a estrutura tem sérias falhas que compro-
metem as condições de higiene, saúde, segurança e acessibilidade dos frequentadores.
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Justiça determina
reforma de escola

Em meio a uma favela bem estilo carioca, policiais de várias corporações participam no Batalhão da
Polícia Militar de Cascavel de um campeonato de tiro. Além de treinar a pontaria, o exercício visa
melhorar as estratégias de abordagem e resgate de reféns. O torneio termina hoje.

 FÁBIO DONEGÁ

É nóis, Mano!É nóis, Mano!
 Pág. 12
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 Derrotado por 5 a 2 em São
José dos Campos (SP), o Cascavel
Futsal volta a atuar no Ginásio da
Neva neste fim de semana em bus-
ca da reabilitação na Liga Nacional.
O duelo contra a Intelli (MG) está
marcado para as 11h de domingo,
válido pela 16ª rodada.

A quatro rodadas do fim da pri-
meira fase, o time cascavelense,
que só tem mais três jogos pela

Futsal de volta à Neva
frente – folgará na penúltima roda-
da -, está na 16ª posição, no limite
para avançar de fase. Já a equipe
mineira é a 18ª colocada, fora da
zona de classificação.

Para somar pontos preciosos
na busca por seguir às oitavas
de final, o time cascavelense
conta com sua força como man-
dante. A Serpente não é derro-
tada no Ginásio da Neva há oito
jogos, desde o dia 6 de junho.
Nesse período emplacou sete
vitórias e um empate, entre Pa-
ranaense e Liga Nacional.

O jogo deste domingo também
marcará o reencontro com o torce-
dor após 19 dias. A última exibição
da equipe na Neva foi no dia 14 de
agosto, na vitória sobre o Guarapu-
ava, pela Série Ouro.

A nova geração de judocas do País
estará reunida neste fim de semana
para as disputas do Campeonato
Brasileiro Sub-15 de Judô, que será
realizado em Blumenau (SC), no
Ginásio Galegão, no sábado e
domingo. Mais de 370 atletas de
26 estados do Brasil disputarão a
competição. Dentre eles, três judocas
da equipe Juventus/Cascavel:
Gabriela Paixão Militão da Silva,
Leonardo Costa Brancalhão e Emilly
Kauani. Eles obtiveram as vagas
depois de se destacar no campeonato
estadual da categoria, realizado em
junho em Curitiba. Léo (ligeiro até
40 kg) e Gabi (meio-médio até 53
kg) chegam para o Brasileiro como
campeões paranaenses e Emilly (médio
até 58 kg) como vice-campeã.

 ATLETISMO
A cidade de Maringá sedia neste fim de semana o 20º Campeo-

nato Paranaense de Atletismo Mirim. A competição será desenvol-
vida na Pista Professora Maria da Conceição Silva, na Universidade

Estadual de Maringá. Cascavel participará do Estadual com 18
atletas, com idade entre 14 e 15 anos de idade.

LIGA FUTSAL

TERÇA-FEIRA (26/6)
Magnus 3x3 Corinthians

SEGUNDA-FEIRA (27/8)
Foz Cataratas 3x3 Pato

HOJE
20h15 Tubarão x Joinville

SÁBADO
13h Jaraguá x Marechal
20h15 Marreco x Atlântico

DOMINGO
10h30 Shouse x Joaçaba
11h Cascavel x Intelli

SEGUNDA-FEIRA (3/9)
19h Minas x São José

QUARTA-FEIRA (12/9)
20h15 Carlos Barbosa x Assoeva

16ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º C. Barbosa 37 15 12 1 2 49 23 26
2º Joinville 34 14 11 1 2 49 21 28
3º Atlântico 31 14 10 1 3 64 32 32
4º Pato 30 15 9 3 3 48 28 20
5º Corinthians 25 15 8 4 3 41 31 10
6º Jaraguá 23 14 7 2 5 45 36 9
7º Magnus 23 15 6 5 4 52 38 14
8º Blumenau 23 15 6 5 4 41 35 6
9º Marechal 22 14 7 1 6 49 37 12
10º Joaçaba 20 14 6 2 6 24 25 -1
11º Minas 20 14 5 5 4 47 44 3
12º Foz Cataratas 20 16 6 2 8 39 43 -4
13º Marreco 18 13 6 0 7 40 41 -1
14º São José 14 14 4 2 8 30 36 -6
15º Tubarão 14 14 3 5 6 33 41 -8
16º Cascavel 13 15 4 1 10 40 57 -17
17º Assoeva 10 13 2 4 7 23 31 -8
18º Intelli 8 15 2 2 11 29 52 -23
19º Shouse 0 15 0 0 15 27 119 -92

SÉRIE B
19h15 Londrina x Atlético-GO
19h15 Paysandu x Juventude
21h30 Ponte Preta x Vila Nova
21h30 CRB x S. Correa

ESPANHOL
15h Getafe x Valladolid
17h Villarreal x Girona
17h Eibar x Real Sociedad

ALEMÃO
15h30 Hannover 96 x B. Dortmund

ITALIANO
15h30 Milan x Roma

FRANCÊS
15h45 Lyon x Nice

JOGAM SÁBADO
BRASILEIRÃO

16h Vitória x América-MG
16h Grêmio x Botafogo
19h Vasco x Santos
21h Corinthians x Atlético-MG

SÉRIE B
16h30 Avaí x Figueirense
19h Goiás x Fortaleza
21h Boa Esporte x CSA

SÉRIE C
16h Bragantino x Operário

ITALIANO
13h Bologna x Internazionale
15h30 Parma x Juventus

FRANCÊS
12h Nîmes x PSG
15h Angers x Lille
15h Dijon x Caen
15h Guingamp x Toulouse
15h Reims x Montpellier
15h Strasbourg x Nantes

ESPANHOL
11h15 Celta x At. de Madri
13h30 R. Vallecano x At. Bilbao
15h45 Real Madrid x Leganés

INGLÊS
8h30 Leicester x Liverpool
11h Brighton x Fulham
11h Chelsea x Bournemouth
11h C. Palace x Southampton
11h Everton x Huddersfield
11h West Ham x Wolverhampton
13h30 Man. City x Newcastle

ALEMÃO
10h30 Hoffenheim x Freiburg
10h30 B. Leverkusen x Wolfsburg
10h30 E. Frankfurt x Werder Bremen
10h30 Augsburg x B. M’gladbach
10h30 Nuremberg x Mainz 05
13h30 Stuttgart x B. de Munique

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO

JUVENTUS
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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, 31 DE AGOSTO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Carlos Henrique Cieslak e Lannay Ellen Izidoro
2- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha
3- José Nolasco de Oliveira e Maria Mendes de Oliveira
4- Alceni Garcia Junior e Mayara Machado da Silva
5- Fernando Carvalho e Patricia Palaoro Cardoso
6- Julio Cezar Freitas e Cenira Maia
7- Ruiz Antonio Kasper e Aline Marques Adorno
8- Lindolfo Rodrigues de Paula e Marilza de Paula Soares
9- Carlos Feltrin Oliveira e Josemilda Paulino da Silva
10- Wagner da Silva e Maria Helena dos Santos
11- Valmir de Jesus e Dionete Torres
12- José Nolasco de Oliveira e Maria Mendes de Oliveira
13- Olacir Galvão Júnior e Ana Paula Figueiredo da Cruz
14-Geraldo Pedro Ferreira e Loreci Natalina de Jesus

 Com a presença de 13 equipes,
o Campeonato Municipal de Bocha
teve início na noite da última quar-
ta-feira com dois jogos, um na can-
cha da comunidade de Alto Bom
Retiro e outro na do Lago/Caravelli.

As disputas também movimen-
tarão as canchas do Copel Clube,
do Gramadinho, de Juvinópolis/
Paulinho, de São João, do Coquei-
ral, do Gringo/Nadário, da Colônia
Melissa, do Gramadinho e do Par-
que São Paulo, sempre às quartas,
quintas e sextas-feiras, às 19h30.

Com isso, os campeões serão
conhecidos só no fim do ano. Em
média cada equipe inscreveu 14
competidores, o que dá em torno de
180 participantes. As disputas são
entre equipes, formadas por três tri-

os titulares – e não individual, dupla
e trio, como costumeiramente.

Com isso, três dos nove campe-
onatos municipais previstos para
este segundo semestre já estão em
ação. Os outros são o de xadrez,
realizado no sistema de Circuitos, e
o de vôlei, que terá a quarta rodada
neste domingo, durante todo o dia,
na AABB. Já os campeonatos de fu-
tebol menores (até 30 de setembro),
e futsal (até 5 de setembro – próxi-
ma quarta-feira), estão com inscri-
ções abertas. Elas são gratuitas,
bem como a taxa de arbitragem.

“É importante revivermos essas
competições amadoras, que são a
base que dão solidez ao esporte ama-
dor da cidade, que tem suas ramifica-
ções para o esporte de rendimento.

Esses eventos envolverão mais de 200
equipes, teremos a cidade respirando
esporte. Teremos muito movimento
pela frente”, diz o secretário de Cultu-
ra e Esporte, Ricardo Bulgarelli.

BRASILEIRO SÉRIE B

SEGUNDA-FEIRA (27/8)
B. de Pelotas 0x1 Coritiba

TERÇA-FEIRA (28/8)
Criciúma 0x0 Guarani

Oeste 0x1 São Bento
HOJE

19h15 Londrina x Atlético-GO
19h15 Paysandu x Juventude
21h30 Ponte Preta x Vila Nova
21h30 CRB x Sampaio Corrêa

SÁBADO
16h30 Avaí x Figueirense
19h Goiás x Fortaleza
21h Boa Esporte x CSA

24ª RODADA

Time PG J V E D GP GC SG
Fortaleza 46 23 14 4 5 36 19 17
CSA 40 23 11 7 5 31 22 9
Avaí 39 23 10 9 4 31 18 13
Guarani 37 24 10 7 7 33 26 7
Atlético-GO 37 23 10 7 6 33 30 3
Goiás 36 23 11 3 9 31 30 1
Vila Nova 35 23 9 8 6 20 14 6
Figueirense 34 23 9 7 7 30 26 4
Ponte Preta 33 23 9 6 8 27 20 7
Coritiba 33 24 8 9 7 25 25 0
Oeste 33 24 8 9 7 25 27 -2
São Bento 28 24 6 10 8 23 26 -3
Londrina 27 23 7 6 10 23 27 -4
Juventude 27 23 5 12 6 17 21 -4
Criciúma 26 24 6 8 10 23 30 -7
CRB 25 23 6 7 10 17 25 -8
Paysandu 25 23 6 7 10 20 29 -9
B. de Pelotas 25 24 5 10 9 20 24 -4
S. Corrêa 21 23 5 6 12 19 29 -10
Boa Esporte 18 23 4 6 13 16 32 -16

Municipal em ação

BRASILEIRÃO
11h Flamengo x Ceará
16h Atlético-PR x Bahia
16h São Paulo x Fluminense
16h Sport x Paraná Clube
19h Cruzeiro x Internacional
19h Chapecoense x Palmeiras

SÉRIE C
19h Cuiabá x Botafogo-SP

ESPANHOL
7h Levante x Valencia
11h15 Alavés x Espanyol
13h30 Barcelona x Huesca
15h45 Betis x Sevilla

INGLÊS
9h30 Cardiff City x Arsenal
11h Burnley x Man. United
12h Watford x Tottenham

  FRANCÊS
10h Saint-Etienne x Amiens
12h Rennes x Bordeaux
16h Mônaco x Olympique

  ALEMÃO
10h30 RB Leipzig x F. Düsseldorf
13h Schalke 04 x Hertha

   ITALIANO
13h Fiorentina x Udinese
15h30 Atalanta x Cagliari
15h30 Chievo x Empoli
15h30 Lazio x Frosinone
15h30 Sampdoria x Napoli
15h30 Sassuolo x Genoa
15h30 Torino x Spal

JOGAM DOMINGO
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Vindo da primeira derrota em 17
jogos realizados no Campeonato
Paranaense de Futebol Sub-19, o
FC Cascavel entra em campo nes-
te sábado em busca da reabilita-
ção e reencontrar o caminho das
vitórias no Estadual. Para isso, re-
cebe o Paraná Clube, às 15h, na
Associação Atlética Coopavel, com
entrada gratuita e distribuição de
brindes para os torcedores.

A partida marca o início do se-
gundo turno da 2ª fase da competi-
ção e a estreia de Edu Sales como
técnico interino da equipe casca-
velense, que até então era coman-
dada por Romildo Rosa, que pediu
o desligamento do clube por moti-
vos pessoais.

Com isso, a Serpente Aurine-
gra amarga a terceira baixa segui-
da em momento importante no

campeonato. A primeira foi logo na
segunda rodada desta segunda
fase. Depois de estrear com gole-
ada por 7 a 1 sobre o Foz do Igua-
çu, o time cascavelense foi para
a segunda rodada sem seu golei-
ro titular, Jonas Giroleto (empres-
tado ao CSA de Alagoas), e ficou
no empate com o Paraná Clube
em Curitiba, por 2 a 2.

Na rodada seguinte, a última do
primeiro turno, visitou o Maringá FC
sem seu camisa 10 e artilheiro
João Paulo Bitelo (negociado com
o Grêmio) e acabou derrotado por
2 a 1, no último sábado.

Com esses resultados, o FCC
inicia o returno na terceira posi-
ção do Grupo D, com os mesmos
quatro pontos do Paraná, vice-lí-
der pelos critérios de desempa-
te. O líder é o Maringá FC, que tem

FC Cascavel x Paraná Clube
nove pontos e também às 15h
deste sábado recebe o Foz do
Iguaçu. Vale lembrar que FCC e
Paraná decidiram o Paranaense
Sub-19 no ano passado e o time
da capital levou a melhor.

BRASILEIRO SÉRIE A
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º São Paulo 45 21 13 6 2 34 17 17
2º Internacional 42 21 12 6 3 28 12 16
3º Flamengo 41 21 12 5 4 32 17 15
4º Palmeiras 37 21 10 7 4 31 15 16
5º Grêmio 37 21 10 7 4 25 11 14
6º Atlético-MG 34 21 10 4 7 36 27 9
7º Cruzeiro 30 21 8 6 7 18 18 0
8º Corinthians 29 21 8 5 8 23 17 6
9º América-MG 26 21 7 5 9 22 26 -4
10º Fluminense 26 21 7 5 9 21 26 -5
11º Bahia 25 21 6 7 8 22 26 -4
12º Botafogo 25 21 6 7 8 20 27 -7
13º Atlético-PR 24 20 6 6 8 23 20 3
14º Santos 24 20 6 6 8 23 23 0
15º Vasco 24 20 6 6 8 25 29 -4
16º Vitória 22 21 6 4 11 21 40 -19
17º Chapecoense 21 20 4 9 7 20 29 -9
18º Sport 20 21 5 5 11 19 34 -15
19º Ceará 17 21 3 8 10 12 24 -12
20º Paraná 15 21 3 6 12 10 27 -17
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A propaganda eleitoral gratuita
começa a ser divulgada no rádio e
televisão para todo o País nesta sex-
ta-feira (31). Durante o primeiro tur-
no, o conteúdo político será veicula-
do até 4 de outubro, três dias antes
de os eleitores comparecerem às
urnas. No total, serão 35 dias de
propaganda - dez a menos que an-
tes da aprovação da Reforma Eleito-
ral de 2015 (Lei 13.165/2015).

Em casos em que haja segundo
turno, a veiculação será retomada
no dia 12 de outubro, ou seja, na
primeira sexta-feira após o primei-
ro turno. Serão mais 15 dias até o

Começa o horário
eleitoral gratuito

dia 26 de outubro - dois dias antes
dos eleitores voltarem às urnas.

A definição quanto aos dias de
exibição das campanhas leva em
conta o cargo em disputa. Juntos, os
programas dos candidatos à Presi-
dência da República ocuparão dois
blocos de 12 minutos e 30 segun-
dos cada, totalizando 25 minutos a
cada dia de exibição. Mesmo tempo
destinado à propaganda do conjunto
de candidatos a deputado federal.

Os que concorrem aos cargos
de governadores dividirão 18 minu-
tos de campanha no rádio e na TV.
Tempo igual ao destinado aos can-
didatos a deputados estaduais e
distritais. Já os que concorrem ao
Senado aparecerão em dois blocos
de 7 minutos cada.

SEM LER NEM
CALCULAR
Mais da metade dos alunos de 14
a 17 anos do País não aprendeu
praticamente nada do esperado
para as séries que estão cursando,
tanto em Português quanto em
Matemática. Mesmo no 3º ano do
ensino médio, a maior parte dos
jovens não sabe identificar a
informação principal de uma
reportagem ou calcular
porcentagem, por exemplo. A
constatação é do Saeb (Sistema
de Avaliação da Educação
Básica), o mais importante exame
brasileiro, que mede desempenho
dos alunos, divulgado ontem.
A prova é feita pelo MEC
(Ministério da Educação) para
todos os estudantes do 5º ano e
9º ano do ensino fundamental e do
3º do médio desde 1995 nas
escolas públicas. A rede particular
este ano pôde se voluntariar para
participar (até o ano passado, o
MEC as selecionava por
amostragem). Mais de 5,4
milhões de alunos participaram do
Saeb. O desempenho de
Português e Matemática é usado
para compor o Ideb (Índice de
Desempenho da Educação
Básica), que inclui ainda dados de
aprovação e reprovação.
O quadro é mais grave no ensino
médio, em que 7 em cada grupo
de 10 alunos estão nos níveis
considerados insuficientes de
aprendizagem nas duas disciplinas.

DESEMPREGO
A taxa de desemprego do País caiu 0,6 ponto percentual e fechou o trimestre
encerrado em julho em 12,3%, comparativamente ao trimestre imediatamente
anterior (12,9%). Ainda assim, o País ainda tem 12,9 milhões de pessoas
desempregadas. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada ontem (30), pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Quando comparada ao trimestre
maio-julho do ano passado, quando a taxa de desocupação era de 12,8%, a
redução na taxa de desemprego chegou a 0,5 ponto percentual.
Havia, no trimestre maio-julho, 4,8 milhões de pessoas desalentadas, ou seja, que
desistiram de procurar emprego. A população ocupada fechou o trimestre
encerrado em julho em 91,7 milhões, um crescimento de 1%.

Nos domingos, não haverá
propaganda eleitoral

TV
13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55

RÁDIO
7h às 7h25 e das  12h às 12h25

TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS
Presidenciáveis e a  deputado
federal

SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS
Governadores, ao Senado e  a
deputado estadual

OS HORÁRIOS:
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 O juiz Eduardo Villa Coimbra
Campos, da Vara da Fazenda Públi-
ca, condenou o Estado e o Municí-
pio de Cascavel a promoverem re-
formas na Escola Estadual Rio do
Salto, onde também funciona a Es-
cola Municipal José Bonifácio. A de-
cisão é em resposta a uma ação
movida pelo Ministério Público que
alegou que o espaço possui sérias
falhas estruturais que comprome-
tem as condições de higiene, saú-
de, segurança e acessibilidade dos
frequentadores.

De acordo com a ação, o prédio,
que fica no Distrito de Rio do Salto,
não possui laudo de vistoria para
funcionamento. Além disso, o piso
interno é escorregadio, não tem
bebedouro adaptado para portado-
res de necessidades especiais,
entre outras irregularidades que,
segundo o MP, violam o princípio da
dignidade da pessoal humana.

Na ação, o Estado do Paraná
contestou sustentando que melho-
rias foram realizadas no prédio em
conjunto com o Município de Cas-
cavel e que as demais questões
pendentes estariam “ligadas à for-
ma e embelezamento do prédio (au-
sência piso, paredes e forros de
materiais lisos etc)” e a ausência
de acessibilidade.

A Secretaria de Educação de Cascavel informou que será empenhado e liberado para a empresa
vencedora realizar o serviço, da obra recém-licitada, o valor de R$ 235,8 mil. Esse valor será pago pelo
Município e já está em processo licitatório o valor de R$ 100 mil, por meio um convênio com a Fundepar
(Fundação de Desenvolvimento Educacional do Paraná), que também serão investidos na escola.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação do Paraná e foi informada que as
questões relacionadas a obras são de responsabilidade da Fundepar. Procurada, a Fundepar não se
manifestou até o fechamento desta edição.

 Outro lado

Justiça determina
reforma de escola

Citado, o Município de Cascavel,
na época disse não possuir orça-
mento próprio suficiente para rea-
lizar a reforma da escola e que
aguardava transferência de recur-
sos do governo do Estado. A prefei-
tura alegou ainda ter construído um
ginásio de esportes, instalado tor-
neiras de água quente na cozinha,
realizado a obra de acessibilidade
parcial na área externa da escola e
licitou a realização de outros servi-
ços no local.

A SENTENÇA
Para a Justiça, no entanto,

conforme as últimas vistorias
realizadas pela Vigilância

Sanitária Municipal e pelo Corpo
de Bombeiros, ficou

demonstrado que, mesmo após
essas reformas, a estrutura não
possui as medidas necessárias de

segurança contra incêndio e
pânico e de acessibilidade.

“Julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na exordial

para condenar os réus Estado do
Paraná e Município de Cascavel
ao cumprimento da obrigação

de fazer, consistente em
reformar/adequar a estrutura e

a documentação das Escolas
Estadual Rio do Salto e

Municipal José Bonifácio”,
escreveu o juiz Eduardo Villa

Coimbra Campos na sentença.

 ARQUIVO
PISO escorregadio foi um dos apontamentos do Ministério Público na ação
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 01- LEOZIR ZANINI E PATRICIA SALETE BECKER
02- MARCOS DOS SANTOS E MAIARA LUANA JAGAS VIGO
03- ROMÁRIO WILLIAN WELTER E LUANA CHRIST
04- WALMOR MEYER E FRANCIELI DE BOVI
05- ALLIFER HENRIQUE MACIEL E RHAYANA CAMARGO KESSLER
06- JOÃO CARNEIRO BORGE E CONCEIÇÃO APARECIDA MEIRA
07- ALISON ANTONIO LISBOA DE OLIVEIRA E TARIANI CIRINO DOS SANTOS
08- LUAN ALLYSON ROCHA E JÉSSICA HOTT CARNEIRO
09- ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E DÉBORA SOUZA DA SILVA
10- IGOR NATAN POSSOLLI E AMANDA CAROLINE TIBOLA
11- DANIEL PINTO BUENO E FERNANDA KELLY KEMPNER LOPES
12- SAMUEL WÉLTON PUCINI E CAROLINE DE OLIVEIRA BORGES
13- ROGERIO DE OLIVEIRA E CLEUSA SILVA MATTOS
14-  VANDERLEI ROQUE DE OLIVEIRA E MARIZA CANDIDO DA SILVA QUEIROS
15- GIOVANE CALGARO PEREIRA E DIANDRA MAYARA DA SILVA
16- VALDECI MANOEL DE OLIVEIRA E LUCIMEIRE DE ALMEIDA MOTTA
17- EZEQUIEL SIPRIANO RIBEIRO E NAIR CORDEIRO DE SOUSA
18- HENRIQUE MONTEIRO SAVEGNAGO E KATYWSSA VEIGA DA SILVA
19- CLAUDENIR ROSA E KELEN CRISTINA DEVES
20- LEONIR ORICO RIBEIRO E EUNICE AGUIAR DE ABREU
21- MATHEUS FELIPE DOS SANTOS MEIRA E JESSICA FERNANDA SOUZA DE LIMA
22- PEDRO PAULO PINTO JUNIOR E CAROLINE VILLAS BOAS
23- ALEXANDRO ALVES E ELIZANGELA PASSALA
24- SIDINEI RIBEIRO DE ALMEIDA E CRISTIANE CAMARGO GOULART
25- EDUARDO CEZAR KRONBAUER E CAMILA BARBACOVI
26- DANIEL ROBERTO CANEPPELE E TATIANE IVONETE GAYARDO
27- ALAN ROGER MARINHO DE AZAMBUJA E PAOLA SANTOS CASSOL
28- ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARCINIAK E AMANDA ZAGUI MENDES
29- GUSTAVO CANDIDO COSTA LIONÇO E ANA CAROLINA POLETTO
30- MARCOS DOS SANTOS E MAIARA LUANA JAGAS VIGO
31- LUCAS CAPELETE E ANGELA ISRAEL GRAEFF BORGES
32- CARLOS EDUARDO MISIAK GODOY E KELLY ANDRESSA LIMA GIL

Cascavel, 31 de agosto de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

 Sem telhas, vidros quebrados,
mato alto, paredes pichadas, portas
entortadas e até criadouros do mos-
quito Aedes aegypti. É essa a reali-
dade do salão comunitário do Bairro
Brazmadeira, em Cascavel, que dei-
xou de ser utilizado pelos moradores
devido à falta de condições.

A moradora Mirian Oliveira la-
menta o estado crítico do local: “An-
tes tinha bastante festa da comuni-
dade, cultos evangélicos, encontros,
jantares. Mas há pelo menos três
anos ninguém consegue mais usar,
pois está tudo quebrado”.

Um morador que pediu para não
ser identificado conta que à noite a
situação se agrava. Como não há fis-
calização, o local se tornou ponto de
tráfico de drogas e até mesmo de
prostituição. Nem o cadeado na por-
ta inibe o uso inadequado do espa-
ço. “A gente vê tudo isso acontecer
aqui e não pode fazer nada. Até que
arrumem esse salão, provavelmen-
te essas cenas vão se repetir”.

Quem também está desconten-
te com a situação do salão comu-
nitário é a vendedora Gisele Silva.
Ela já frequentou o espaço diver-
sas vezes e nunca imaginou encon-
trá-lo na situação atual. “Lembro
de um casamento em 2010 que
teve aqui. Estava tudo tão arruma-
do, bem bonito. Ver o salão assim
desse jeito é muito triste”.

A reportagem procurou a prefei-
tura para informar se há previsão
de investimentos no salão, mas
não houve retorno.

Quebrado e sem uso

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

COMUNIDADE não usa salão devido às
péssimas condições do espaço
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As novas linhas de transporte co-
letivo nas regiões norte e leste de
Cascavel começam a ser operadas
neste sábado, com o início dos termi-
nais Nordeste e Leste. São pontos em
locais diferentes, ruas que não vêm
mais, trajetos diferentes, enfim, mu-
danças que deixaram quem depende
do sistema com muitas dúvidas.

Reni Aparecida de Lima usa a
Linha Riviera e resume: não tem
informação alguma. “Nossa, estou
com muitas dúvidas. Muita mudan-
ça de ponto na região, acho que
deveriam ter divulgado mais”.

Na Linha Floresta “tiraram” a Rua
Jacarezinho do trajeto? “Quem vem
de lá do bairro pra cá na Jacarezinho,
vai pegar dois ônibus daí? Como fica
isso?”, questiona outra passageira.

A estudante universitária Prisci-
la Letícia Liber já fez as contas e
não está nada contente: “Hoje eu
vou direto da FAG para o Terminal
Leste. E a partir de segunda vou
chegar em casa depois da meia-
noite porque mudou a linha”. Isso
porque ela terá de pegar a linha
Nordeste/Oeste, pois as duas li-
nhas que passam pela sua casa -
Interlagos e Melissa II - mudaram
de terminal, e a nova linha interter-
minais terá intervalo de 30 minu-
tos no período que ela precisa.

Novo sistema,
muitas dúvidas

ONDE BUSCAR AJUDA
Gilmar Elias da Costa é fiscal no Terminal Leste e tem sido bastante procurado
nos últimos dias. “Estamos à disposição para sanar as dúvidas. Nos ônibus e no

terminal tem informação. E essa mudança é para melhorar o nosso atual
sistema”, garante.Também é possível conferir todas as linhas, com horários e
itinerários, no site da Cettrans (cettrans.com.br), pode ligar para o telefone

(45) 3036-8088, ir até a Cettrans na Avenida Assunção, 1.757, e ainda
conversar com os fiscais de terminal. Para ajudar, informativos foram

espalhados nos ônibus e no Terminal Leste.

INAUGURAÇÃO
O novo Terminal de Transbordo
Leste foi inaugurado ontem à
tarde. A estrutura fica na Rua
Maringá esquina com Rua
Martim Afonso de Souza, no
Jardim Gramado -
Bairro Pacaembu.
Hoje, será inaugurado o Terminal
de Transbordo Nordeste, que fica
na Rua Gandhi, no Loteamento
Garbim, no Bairro Brasmadeira. Ele
interligará todo o novo sistema de
linhas com a região norte, que
entra em operação neste
sábado (1º).
Entre criação, extinção e
mudanças na região norte da
cidade, que passa a ser atendida
pelo novo sistema integrado pelos
Terminais Nordeste e Leste, a
partir deste sábado 27 novos
itinerários entram em operação.

ESTUDANTE
Letícia teve mais
informações sobre as
mudanças pela TV

PASSAGEIROS das regiões norte e leste
ainda estão com muitas dúvidas quanto às
mudanças das linhas e operação dos novos

terminais

 Reportagem: Silvio Matos
    Fotos: Fábio Donegá

O aposentado Ary Stresser Duar-
te mora no Loteamento Jaborá e é
direto: “O pessoal está muito sem
informação. Isso vai dar rolo. A pre-
feitura só se preocupa com o ‘deles’,
a gente que fica com o ‘pepino’”.

Já a estudante Letícia Rodrigues
confessa que, diante de tantas
mudanças de ponto, não sabe ain-
da se melhorou ou piorou. “Retira-
ram e mudaram vários pontos. Eu
mesma fiquei sabendo mais infor-
mações pela TV, de resto está ten-
do pouca divulgação”.

Para a cozinheira Maria Emilia Si-
vieire, a situação é ainda mais dura:
“Eu nem sei onde estão esses ter-
minais novos. Espero que agora que
vai começar operar esse sistema
novo divulguem mais informações”.
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gente@jhoje.com.br

Música
Dia 5 de setembro tem mais
um encontro da Câmara de

Música de Cascavel.
Músicos, artistas, produtores
e interessados do setor de
música estão convidados

para discutir as pautas que
serão levadas para o

Conselho Municipal de
Culturas Populares.

O encontro será no auditório
I do Teatro Municipal Sefrin

Filho, às 19h.

Meio ambiente  no palco
Nesta segunda-feira  a Cia Espaço Sou Arte, de Campo
Mourão, se apresenta no Teatro Municipal de Cascavel.
Em cena, a Peça Imaginópolis sobre a preservação do

meio ambiente. O horário é às 20h e a entrada é franca.

“Em todas as coisas, o
sucesso depende de
preparação prévia”.

Confúcio

Clique
A Secretaria de Educação de
Cascavel está promovendo o
concurso de fotografia “Um
Clique da Nossa História”,
destinado aos professores
de educação infantil da

rede pública de Cascavel.

oOo
São duas categorias:
Câmeras Digitais e
Smartphones, cada

participante poderá se
inscrever somente em uma
categoria. As inscrições

seguem até  28 de setembro
na Secretaria Municipal

de Educação.

Pizza solidária
Amanhã terá venda de pizza na Seac (Sociedade Espírita
Amor e Caridade). Cada pizza custa entre R$ 35 e R$ 40

conforme o tamanho e pode ser retirada entre 11h30 e 19h
no prédio da Seac, Rua Visconde de Guarapuava, 1.663.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
(45) 3223-0755.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Feira
Agroecológica
Amanhã é dia de Feira

Agroecológica das 8h
às 13h, em frente à

Catedral Nossa
Senhora Aparecida.

Felicidades!
Mariano Segóia Lourdes,
Severino Dantas  Pascoal,

Mariana Sobral da Luz,
Sônia Regina Capponi,
Miriam Luísa Marques e
Joana Formigeri Motta.

SHEILA e RODRIGO, fotografados
por Vera e Grasi Fotografias
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 30

 A atividade simula uma situação
real de ocorrência em que o policial
militar lida com obstáculos, bandi-
dos, vítimas reféns e outros polici-
ais no local. Tudo isso em uma com-
petição saudável de tiro e que auxi-
lia na capacitação dos militares.

São 49 atiradores que vieram de
várias partes do Paraná e até do
Rio de Janeiro, da Polícia Militar, da
Guarda Municipal e até da Polícia
Federal para participar do 7º Cam-
peonato de Tiro do 6º BPM (Bata-
lhão de Polícia Militar) de Cascavel,
realizado em uma estrutura monta-
da nos fundos do batalhão.

Organizadores preparam a pis-
ta e o trajeto começa a partir do
grito de largada “pista quente”, que
significa que o local está liberado
para o atirador, que começa a pro-
va com alguns exercícios, faz um
trajeto de cerca de 300 metros com
a viatura e depois percorre aproxi-
madamente a mesma distância
correndo, para entrar no local de cri-
me que simula uma favela.

Os competidores, munidos de

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

arma com balas reais, fone e óculos,
começam pulando uma janela e já se
deparam com alvos. Não pode atirar
nas figuras que representam reféns
ou outros policiais, apenas nos al-
vos estipulados e em figuras de cri-
minosos. É preciso destreza, atenção
e, claro, boa pontaria.

Tiro ao alvo

 ATIRADORES enfrentam diversos obstáculos desde a entrada em campo

 ESTRUTURA foi montada para simular uma
favela, com policiais, bandidos e reféns

AVALIAÇÃO
Os critérios avaliados ontem

para definir os finalistas
foram: garantir a segurança

dos reféns, não neutralizar os
reféns, qualidade de tiro e,
por fim, o tempo de prova.

Dos que participaram ontem
da competição, dez seguem
para a disputa de hoje para
saber quem serão os primei-
ros colocados. O prêmio para
quem ganhar a competição é

uma motocicleta.
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Giro da
Violência

Capotamento na rodovia

Casa alvo de bandidos
Uma casa foi alvo de bandidos ontem
no Bairro Periollo, em Cascavel. Eles
arrombaram a janela da frente da casa
para invadir o imóvel. Dois televisores,
notebook e panela elétrica foram
levados pelos ladrões. Os moradores da
casa estavam no trabalho e só
perceberam a falta dos objetos no
horário do almoço. A Polícia Militar
registrou a ocorrência e a Polícia Civil
investiga o caso.

AÍLTON SANTOS

Duas pessoas ficaram gravemente
feridas em um capotamento registrado
na madrugada de ontem na BR-369 em
Cascavel. Foi perto do acesso ao Trevo
Cataratas. O condutor do Kadett
seguia pela rodovia quando perdeu o
controle da direção e capotou. O carro
ficou destruído. O Corpo de Bombeiros
foi ao local para atender as vítimas. A
ocorrência foi acompanhada pelo
Jornal Hoje News e o vídeo pode ser
conferido no endereço eletrônico
https://bit.ly/2opIcAQ.

Queda de sete metros
Um homem de 54 anos ficou ferido ao
cair de aproximadamente
sete metros de altura. Foi
na manhã de ontem no
Bairro Cancelli, em
Cascavel.  Ele estava em
cima de um barracão
quando as telhas de zinco
cederam. O homem foi
atendido pelo Corpo de
Bombeiros e levado para
socorro hospitalar com
ferimentos leves.

FÁBIO DONEGÁ

O IML (Instituto Médico Legal) de
Cascavel concluiu na tarde de on-
tem o exame de necropsia em Re-
nato Pereira dos Santos, de 18
anos, que foi encontrado morto pela
manhã no pátio de uma construção
na Rua Videira, Bairro Universitário.
Segundo populares, o jovem sofria
de esquizofrenia.

O exame ainda vai para Curitiba

para confirmar a causa da morte,
mas, segundo o que foi levantado
preliminarmente pelo médico do
instituto, possivelmente se trata de
uma morte natural.

O rapaz teve hemorragia interna,
mas só o resultado do laudo pode-
rá revelar a causa da hemorragia.

O exame fica pronto em um pra-
zo de 40 dias.

Um incêndio em uma casa no Conjunto Abelha, zona norte de Cascavel, na
tarde de ontem, foi considerado criminoso. De acordo com a polícia, a dona
da casa chegou ao local que já estava pegando fogo. Ela acusou um
adolescente de 16 anos de ser o incendiário. A PM encaminhou o rapaz para
a delegacia de Polícia Civil.

FÁBIO DONEGÁ

CORPO foi encontrado em uma obra

FÁBIO DONEGÁ

Morte
natural
Morte
natural
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Guarda Patrimonial extinto
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) quer implantar no Plano
de Cargos e Carreiras o cargo de Guarda Civil Patrimonial -
nova nomenclatura que tende a ser adotada pelos atuais
guardas patrimoniais, cargo que promete ser extinto -,

conforme texto ainda em elaboração. Os servidores ficariam
subordinados à Secretaria de Política Sobre Drogas e, além

de cuidar do patrimônio público, deverão auxiliar
organizações não governamentais de animais.

Multas canceladas
Denúncias chegaram à
Câmara de Vereadores sobre
supostas manobras internas
na Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito) para livrar
infratores. O vereador
Sebastião Madril (PMB) diz
ter em mãos casos de
motoristas multados por
excesso de velocidade e que
também teriam passado em
cruzamentos com semáforo
vermelho mas que tiveram as
multas canceladas. Os casos
teriam acontecido entre 1º
de junho e 27 de agosto
deste ano, período em que
o parlamentar cobra os
relatórios e também as
justificativas.

Nas redes
Retirado de pauta para um
diálogo com voluntários, o
projeto de lei que regulariza
as geladeiras solidárias em

Cascavel parece urgente.
Uma das primeiras
unidades instaladas na
cidade teve de ser
removida pelo vandalismo
e até gerou o
compartilhamento de vídeo
de um morador que ficou
indignado e chegou a
atribuir a retirada da
geladeira ao projeto de
Alécio Espínola (PSC).
Porém, a proposta quer
justamente manter a ação
mais viva que nunca!

Fiscalização
Quem anda pelo Centro de
Cascavel tem tropeçado em
placas e anúncios.
O vereador Serginho
Ribeiro (PPL) se sentiu
incomodado com a
exploração publicitária do
passeio público pelos
comerciantes e cobra
da prefeitura explicações
se está fiscalizando ou
fingindo que nada vê!

DOBRADINHADOBRADINHADOBRADINHADOBRADINHADOBRADINHA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Começa hoje a propaganda política na TV e no rádio, de
25 minutos, às 7h e às 13h, de segunda a sábado.

 Na semana que vem tem mais duas pesquisas de
intenção de voto ao governo do Paraná.

As manifestações públicas de campanha eleitoral estão
em andamento e a dobradinha Adelino Ribeiro (deputado
estadual) e Alfredo Kaefer (deputado federal) está a todo
vapor. Os candidatos fazem um adesivaço neste sábado
no Lago Municipal, a partir das 9h.

*

*

Independente de pres-
sões por parte de hospi-
tais e clínicas particula-
res, o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) pretende
levar adiante a proposta
de implantação da gestão
plena da saúde pública
em Cascavel - modelo já
adotado por cidades
como Foz do Iguaçu, Pato
Branco e Curitiba.

Com ela, o Município
passa a administrar todos
os recursos - inclusive lei-
tos de média e alta com-
plexidades, que hoje são
de responsabilidade do
Estado -, aumentando o
controle dos prestadores
de serviço, o que poderia
interferir no rendimento de
instituições de saúde que
acabam escolhendo aten-
der casos que represen-
tam um ganho significati-

Saúde
autônoma

vo pela tabela SUS (Siste-
ma Único de Saúde).

Determinado, Para-
nhos diz que não dará
ouvidos aos interesses
econômicos: “Tem que
ser interessante para a
população!”

Hoje o Município rece-
be apenas pela baixa com-
plexidade - para serviços
em UPAs (Unidades de
Pronto-Atendimento) e
USFs (Unidades de Saúde
da Família). Diante da ine-
ficiência do Estado e
União, o Município sofre
as cobranças dos paci-
entes - o que leva o Exe-
cutivo a discutir essa
possibilidade. “De todas
as formas o Município é
cobrado e acusado. Não
importa se a pessoa pre-
cisa de uma consulta ou
uma cirurgia de alta com-
plexidade, onde não pode-
mos interferir”. Reportagem: Josimar Bagatoli

VAGA ZERO
Paranhos aponta a necessidade de implantação de vaga
zero para casos onde há risco de morte confirmado pelos
médicos - o que seria possível com a gestão plena.
Embora tenha como vantagem essa independência nas
ações de saúde, o que preocupa a prefeitura é o risco de
ter de bancar sozinha ações judiciais para tratamentos
onerosos. “Em casos de ações de tratamentos de valores
altos, quando a Justiça determina o pagamento, hoje é o
governo federal quem assume essa conta. Se tivermos
gestão plena, o município tem que pagar: Estado e União
lavam as mãos”, observa o prefeito.
A implantação de gestão plena é fundamental para o
funcionamento do Hospital Municipal - já adquirido pela
prefeitura. Sem ele, o atendimento terá que ser prestado
em formato de consórcio com municípios conveniados.
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poucas nuvens

CHEIA
26/08 - 08h58

MINGUANTE
02/09 - 23h39

NOVA
09/09 - 15h02

CRESCENTE
16/09 - 20h16

Nublado com
pancadas de chuva

Ao assumir a presidência do STJ
(Superior Tribunal de Justiça), o

ministro João Otávio de Noronha
ressaltou que a democracia seria

uma falácia se não houvesse o
Poder Judiciário.

 “A Justiça sofre os efeitos
dessa campanha de

desmerecimento. Este país já
teve 120 milhões de

torcedores, 200 milhões de
torcedores, hoje tem 210

milhões de juízes críticos das
decisões judiciais. O

Judiciário continua a ser o
fiador permanente dos direitos
e garantias fundamentais do

cidadão, sem ele a democracia
seria uma falácia”

DE OLHO NA TELINHA

Megasena
Concurso: 2073

12 15 18 30 52 55

Dupla sena
Concurso: 1831

13 20 23 35 36 451º sorteio

03 13 19 24 36 372º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1707

02 05 09 10 11 12 13 16
17 18 19 21 22 23 25

Quina
Concurso:  4763

01 29 37 55 70

Timemania
Concurso: 1223

13 15 38 40 48 68 69
TIME DO AMÉRICA/MG

Lotomania
Concurso: 1895

06 07 09 15 17 23 26
31 47 59 61 62 65 77

79 82 83 86 87 94

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05314

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

29.643
18.952
49.715
77.779
31.921

Dia da Sorte
Concurso: 043

04 07 17 18 27 28 31
ABRILMÊS DA SORTE:

Nublado com
pancadas de chuva

GLAUCIO DETTMAR/CNJ

 A partir de hoje os eleitores têm a chance de co-
nhecer um pouco mais os candidatos a presidente,
governador, senador e deputados estadual e fede-
ral. São dois horários diferentes na televisão e dois
no rádio com apresentações breves sobre os pos-
tulantes e suas propostas. São 25 minutos cada um,
de segunda a sábado.

Embora alguns candidatos devam dominar boa
parte do horário, já que as regras impõem divisões por
representatividade, todos terão oportunidade de falar.

São 35 dias de campanha. Mesmo quem não gos-
ta, não quer mais ouvir, precisa resistir à vontade de
desligar a TV e ouvir. É seu futuro, dos seus filhos e
netos que está em jogo.

O direito ao voto é um dos grandes benefícios da
democracia e uma responsabilidade de todo cida-
dão. Não podemos terceirizar essa função. Simples-
mente porque ninguém vai viver nossos dramas ou
pagar nossas contas quando precisarmos.

Ouça as propostas, entenda as prioridades, obser-
ve se os argumentos fazem sentido. Todos querem
melhorar a educação, o segredo é como fazer isso
acontecer na prática. Todos prometem uma saúde
mais eficiente, a questão é como tornar isso realidade.
São essas as respostas que precisam ser dadas.

Se ficou com dúvida sobre alguém ou alguma
proposta, busque, pesquise, ligue para este jornal,
não sossegue até entender.

E lembre-se: acabar com a corrupção, ser trans-
parente, trabalhar com ética não são mais que obri-
gação de todos eles. Isso não é proposta. É dever!
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 • REDE GLOBO

RECORD  •  O TEMPO NÃO PARA

MALHAÇÃO
Márcio conta para Pérola que o en-

volvimento de Maria Alice e Rei não aca-
bou bem e os dois intuem que a menina
está sofrendo por saudade dele. Álvaro
encontra Verena no Le Kebek. Leandro
tenta ir embora com Bárbara, mas ela
admite ter outros planos.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta consegue escapar, e Dar-

cy luta contra o falso Motoqueiro Ver-
melho, mas acaba atingido. Jonatas
socorre Darcy. Virgílio tira as roupas do
Motoqueiro Vermelho e veste Brandão,
que continua desacordado. Rômulo,
Fani e Mariana se dividem para procu-
rar Cecília. Brandão é preso por Balta-
zar, mas nega ter cometido o crime.

SEGUNDO SOL
Karola aceita sair do país. Jornais

de todo o mundo falam sobre o caso de
Beto Falcão. Doralice e Ionan se de-
sentendem. Selma pressiona Maura so-
bre seus sentimentos por Ionan. Os poli-
ciais implicam com Ionan por Beto estar
preso, e Maura o defende. Maura e Ionan
se beijam novamente.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Raquel e Guilherme recebem a mes-

ma foto em seus celulares, com uma
imagem deles se abraçando. Iuri diz
para Sophie que os dois podem consul-
tar os arquivos das câmeras de segu-

Elmo e Miss Celine flagram
Marocas com Samuca. Dom Sabino e
Agustina se amam. Paulina apresenta

Omar para Marocas e Miss Celine.
Dom Sabino entrega a arma que

pegou de Lalá para Barão e pede que
ele impeça o irmão de se aproximar

de Carmen. Barão demite Lalá.
Amadeu descobre que Dom Sabino

precisa matricular as gêmeas em uma
escola. Agustina pede que Carmen
seja sua madrinha de renovação de
votos. Marocas discute com Dom

Sabino. Monalisa discute com Marino
e liga para Mariacarla.

rança do colégio para tentarem desco-
brir como João entra e sai da escola
sem ser notado.

ASAS DO AMOR
Onur chega na casa de Berna, a beija

e ela o empurra falando que o Alper não
merece ser traído. Berna se arrepende
de ter pedido o divórcio. Leyla revela a
Alper e Hakverdi que Canan tem um ví-
deo deles se beijando e é apaixonada
por Hasmet. Alper propõe a Hakverdi
seguir Canan. Burak pede Eylül em ca-
samento. Ezgi revela que Engin a pediu

em casamento. Suzan e Berna entram
na joalheria e ficam sabendo que Alper
pediu colar especial.

JESUS
Kesiah estranha a reação de Ma-

ria Madalena. Petronius fala que a co-
nheceu anteriormente. Maria Madale-
na descobre que o oficial será seu
tutor em Jerusalém. Dimas e Gestas
decidem roubar os miseráveis e do-
entes. Edissa se apavora ao vê-los se
aproximando. Maria Madalena troca
provocações com Petronius.

Dom Sabino pede para
conversar com Marocas
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horóscopo
Á

ri
es

Vênus e Marte enviam uma dose extra de
sorte para o seu signo! Bom dia para bata-
lhar pelos seus objetivos e resolver assun-
tos pessoais. Os momentos a dois serão
regados a romantismo e muito carinho.

To
ur

o

Segredos podem exigir sua atenção -
cuide disso de maneira discreta. O dia
a dia com a família recebe boas ener-
gias, mas se precisar de mais espaço,
vá com calma para não magoar.

G
êm

os

Você tem facilidade para se comuni-
car e, hoje, isso se torna ainda mais
evidente. Aproveite para fazer con-
tatos, conhecer novas pessoas e tro-
car ideias.

C
ân

ce
r Seu lado ambicioso fica mais evidente

e você terá tudo para conquistar o que
deseja. Vênus e Marte favorecem as
finanças - pode até pintar aumento.

Le
ão

Bom dia para aprender algo novo, co-
meçar um curso ou se dedicar mais aos
estudos. Você fará o possível para se
destacar e, ao tomar a iniciativa, pode
conquistar algo que deseja muito.

V
ir

ge
m Você começa o mês com ânimo de

sobra para se livrar de algumas coi-
sas. Vai se sair melhor no trabalho se
deixar a superficialidade de lado e
encarar cada tarefa com seriedade.

Li
br

a

Procure se colocar no lugar do outro
e unir forças. Explore seu lado diplo-
mático e o trabalho em equipe vai fluir
muito bem. Agarre qualquer chance
de expandir suas amizades.

E
sc

or
pi

ão Talvez você precise redobrar os es-
forços para dar conta do serviço, mas
não desanime. Você chegará lá! E toda
essa dedicação pode impressionar os
superiores.

Sa
gi

tá
ri

o Hoje, com a Lua em seu paraíso as-
tral, você vai esbanjar animação, bom
humor e charme. Além do clima des-
contraído, que facilita a convivência
com colegas.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Bom dia para resgatar ou reapre-

sentar um projeto que tinha engave-
tado. Se precisar de conselho ou
ajuda, pode contar com o apoio de
um familiar.

A
qu

ár
io A troca de ideias e o raciocínio rápido se-

rão seus pontos fortes. Você vai esbanjar
energia e pode resolver vários assuntos
fora do ambiente de trabalho. Se está só,
pode se encantar rapidinho com alguém.

 P
ei

xe
s Sua habilidade para lidar com dinhei-

ro será o grande destaque do dia.
Deixe as contas em ordem, descubra
novas maneiras de economizar e guar-
de uma grana, se puder.


