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Segurança comunitária
Em pouco mais de uma
semana de atuação, a

Força Rural, uma equipe
criada dentro da Guarda

Municipal de Cascavel para
fazer rondas no interior,
conseguiu aumentar a

sensação de segurança da
população dos distritos. Os

guardas estão bem
próximos dos moradores.
Por onde passam recebem
acenos, apertos de mão e

conversam com a
população, além das

rondas ostensivas pelas
estradas rurais.
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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, 12 de fevereiro de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Abediel de Souza Pinheiro e Károla Thayane de Mera dos Santos
2- Evandro de Cristo de Souza e Larissa Baldissera
3- Flávio dos Santos Silva e Ana Caroline Blatt Lang
4- Fabio Oliveira da Silva e Mayara Castro Pereira dos Santos
5- Jucelino Duffeck Grein e Eunice da Silva Bertolino
6- Luciano de Sousa Alves e Rosely Ferrari
7- Francis Bortolon e Jéssica Guermandi
8- Degair Jose Buzzo Junior e Priscila dos Santos Picolo
9- Givanildo Guardiano de Souza e Neide Aparecida Mota Lopes
10- Renan Lorenzi Tori e Monica Lais Klauss Bitdinger
11- Rafael Louis Pereira Zenati e Mayara de Lirio Vieira
12- Osni Hoss e Iranilda Moha
13- Marcelo Willy Polster e Fabiana Valéria de OLiveira Girola

A expectativa da comissão téc-
nica do Cascavel Clube Recreati-
vo em começar com o pé direito a
disputa na Segundona do campe-
onato Paranaense não se confir-
mou na tarde de domingo (11).
Logo na partida de estreia, o CCR
perdeu para o Independente, de
São José dos Pinhais, por 3x2.

Desta forma, o time cascavelen-
se deixa de conquistar seus três
primeiros pontos e inicia com difi-
culdade a luta pelo retorno à elite
do futebol. O jogo foi no Estádio
Olímpico Regional, em Cascavel.

Derrota na Segundona

O placar abriu favorável ao CCR. Aos
42 minutos do primeiro tempo, Lobach
fez o primeiro gol da partida. Mas,
logo em seguida, aos 44 minutos, João
Antonio empatou. Com gol de falta,
aos seis minutos do segundo tempo,
Adriano aumentou para o Cascavel.
Porém, o Independente descontou com
gol de pênalti, marcado por Paulo
Victor, aos 13 minutos.
A virada veio com Everton, que fechou
o placar com o terceiro gol do time de
São José dos Pinhais. Noventa e quatro
pessoas assistiram ao jogo, em casa,
totalizando uma renda de R$ 1.180.

CCR abre a disputa
na Segundona com

derrota para o
Independente

INDEPENDENTE vira no segundo tempo e
leva vitória a São José dos Pinhais

O próximo desafio do CCR é em
Apucarana, nesta quarta-feira (14), no
Estádio Municipal Olímpio Barreto,
contra a Portuguesa Londrinense.

Em Apucarana

O jogo

FOTOS: AÍLTON SANTOS



ESPORTE16 HOJE NEWS, 12 DE FEVEREIRO DE 2018

GAÚCHO
19h30 São José x Avenida
20h30 São Luiz x São Paulo
21h45 Veranópolis x Caxias

PAULISTA
19h30 Santos x São Caetano
19h30 Botafogo SP x Ponte Preta
21h Palmeiras x Linense
21h45 Corinthians x São Bento

JOGAM QUARTA-FEIRA

Jogando em casa diante de 4.933
torcedores, o FC Cascavel demons-
trou muita garra e determinação em
campo, mas não conseguiu a vitória.
Com um gol de Ederson aos 18 mi-
nutos do primeiro tempo, o Atlético
Paranaense saiu vitorioso.

Para o jogo de quarta-feira (14),
contra a equipe do Londrina, tam-
bém no Estádio Olímpico Regional,
às 21h45, a Serpente Aurinegra vê
neste confronto e também na com-
binação de resultados a última
chance de ficar mais perto da taça.
O desafio marca a última rodada
do primeiro turno do Paranaense.

Pelo Grupo A, o FC Cascavel se-
gue com sete pontos, e está na
quarta colocação. À frente estão

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Foz do Iguaçu 11 5 3 2 0 6 3 3
2º Cianorte 9 5 2 3 0 7 4 3
3º Coritiba 8 5 2 3 0 7 4 3
4º FC Cascavel 7 5 2 1 2 6 4 2
5º Maringá 5 5 1 2 2 5 6 -1
6º Paraná 5 5 1 2 2 5 6 -1

Londrina 0x3 Coritiba
Paraná 3x0 Prudentópolis

Cianorte 1x0 Toledo
Foz 1x0 União

Maringá 1x1 Rio Branco
FC Cascavel 0x1 Atlético

PARANAENSE - TAÇA DIONÍSIO FILHO

5ª RODADA

GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Atlético 13 5 4 1 0 7 1 6
2º Londrina 6 5 1 3 1 6 7 -1
3º Toledo 5 5 1 2 2 3 5 -2
4º Rio Branco 4 5 0 4 1 7 8 -1
5º União 3 5 1 0 4 2 7 -5
6º Prudentópolis 2 5 0 2 3 1 7 -6

GRUPO B

21h45 Prudentópolis x Cianorte
21h45 Atlético x Foz do Iguaçu
21h45 Maringá x União
21h45 Toledo x Coritiba
21h45 Rio Branco PR x Paraná
21h45 FC Cascavel x Londrina

6ª RODADA

Última chance

Foz do Iguaçu (11 pontos), Cianor-
te (9) e Coritiba (8). Com seis pon-
tos ganhos, o Londrina é o segun-
do colocado do Grupo B do campe-
onato, atrás do Furacão.

O FC Cascavel dominou boa parte das ações ofensivas, especial-
mente no segundo tempo e chegou a acertar uma bola no travessão
em falta cobrada por Elivelton, depois de um lance polêmico envol-
vendo o atacante Alef Manga, em que o time da casa pediu pênalti,
não marcado pela arbitragem.

ABRINDO o placar
ainda no primeiro tempo,
Atlético volta para casa
com vitória por 1x0
sobre o FC Cascavel

FOTOS: AÍLTON SANTOS

OFENSIVA no segundo tempo não evitou
a derrota da Serpente contra o Furacão

 No travessão
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 O canteiro de obras já
foi instalado e quem pas-
sa pela Avenida Tancredo
Neves pode perceber o iní-
cio da primeira etapa da
revitalização. Árvores fo-
ram cortadas, o que nes-
te primeiro momento trou-
xe um impacto negativo,
mas o plano de arboriza-
ção que será seguido
deve recompensar a re-
gião com número três ve-
zes maior de árvores.

Embora duas outras
obras com mesma finalida-
de tenham sido concluídas
pelo PDI (Programa de De-
senvolvimento Integrado),
uma delas na principal ave-
nida da cidade, ainda há dú-
vidas do que será feito na
Tancredo.

O Hoje News traz deta-
lhes do que está previsto por
essa obra. Ao contrário do
que ocorreu com a Avenida
Brasil, a empresa não deve
apresentar perspectiva do
projeto, mas as informações
a seguir pretendem esclare-
cer sobre as mudanças.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos e Fábio Donegá

Revitalização
 A revitalização da Avenida Tan-

credo Neves prevê a demolição da
ciclovia existente, devido ao trecho
não apresentar largura recomenda-
da pela norma.

“Serão construídas pista de ca-
minhada e ciclovia independentes,
ambas em asfalto com largura de
2,50 metros cada uma”, detalha o
secretário de Planejamento, Fernan-
do Dillemburg.

O asfalto da ciclovia também
receberá pintura específica. “Será
aplicado tratamento superficial mi-
cro rugoso colorido (vermelho) com
selante asfáltico com polímero e
sinalização”.

No cruzamento com a Rua
São Paulo haverá uma nova
abertura de via assim como
no trecho em frente à Eucatur.
No cruzamento com as ruas
Belo Horizonte, Rio de Janei-
ro e Mylla, vias serão abertas
para o Lopping de quadra e
acesso aos bairros. Em rela-
ção à Rua do Cowboy, Pedro
Alvares Cabral, Indira Gandhi,
haverá mudanças no tráfego.

Ao longo da avenida serão instaladas 14 estações de embarque,
com o mesmo perfil das demais que já foram construídas na Aveni-
da Brasil. Quatro delas terão 12 metros e outras 12, seis metros de
comprimento. Além disso, haverá pista exclusiva de ônibus.

Entretanto, para que o transporte coletivo interligado pudesse ser
implantado imediatamente após as obras, conforme previsto pelo cro-
nograma original, as três avenidas (Brasil, Barão do Rio Branco e Tan-
credo Neves) e os quatro terminais (Leste, Oeste, Nordeste e Sudoes-
te) deveriam ser concluídos ao mesmo tempo, o que não foi possível.

“Em relação à revitalização da Avenida Tancredo Neves houve
atraso na publicação da licitação, porque não foram previstos
projetos para o tráfego no entorno da via, o que seria gravemente
afetado com a ausência de retornos, mas agora está garantido”,
detalha Dillenburg.

 O consórcio vencedor da obra vai executar os trabalhos pelo
valor de R$ 12,8 milhões. A licitação previa preço de até R$ 14,7
milhões. A obra tem financiamento do BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento). O contrato prevê ainda que, caso os
recursos contratados não sejam utilizados dentro do prazo e nas
obras que ainda constam no projeto, o Município tem que arcar
com multas, além dos juros já embutidos no financiamento.

A obra da Tancredo Neves é financiada em 50% pelo BID e
50% com recursos próprios do Município. O contrato com o
BID foi assinado em 27 de dezembro de 2013 para emprésti-
mo de US$ 28,7 milhões, com juros de 1,2% ao ano (varia-
ção com base na tabela Libor), cinco anos de carência e mais
25 anos para o pagamento.  O prazo para execução do PDI
termina em dezembro de 2018, segundo o que prevê o con-
trato de financiamento.

OUTRAS
MELHORIAS
Além da recuperação da pista de
caminhada, o PDI incluirá
revitalização dos espaços
esportivos, incluindo grama
sintética, bicicletários, novos
bancos, lixeiras e realocação de
postes. O projeto de arborização
inclui além do plantio de três
variedades de ipês: amarelo, roxo e
rosa, mudas de tipuana, flamboyant,
jacarandá, angico, pau-ferro,
canafístula, guabiroba, pitangueira e
cerejeira. O contrato executado
pelo Consórcio Eced – Diarc tem
prazo de vigência de 360 dias.

Estações de ônibus

em detalhes

Mudanças

PDI

Projeto prevê
pista de
caminhada
e ciclovia
independentes

Ciclovias

Obras de revitalização
foram iniciadas e

 devem ser concluída
em um ano
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A Acas (Associação Cascavelen-
se de Amigos Surdos) está com ins-
crições abertas para o curso de Li-
bras (Língua Brasileira de Sinais).
As matrículas podem ser feitas até
o dia 28 de fevereiro, das 8h às
17h, na sede da associação, que
fica na Rua Rio de Janeiro, 1206,
no centro de Cascavel.

De acordo com a Irmã Silvana
Ferri, o início das aulas está mar-
cado para 6 de março. Todos os
encontros ocorrem às terças-feiras,
das 19h às 21h. “As aulas são
somente uma vez por semana, à
noite, e se destinam a qualquer fai-

xa etária”, diz. Irmã Silvana orienta
que as crianças precisam ao me-
nos estar alfabetizadas para con-
seguir acompanhar a turma.

A previsão é de que o primeiro
ano do curso de Libras na Acas en-
cerre na primeira quinzena de de-
zembro. Para concluir as três eta-
pas (básico, intermediário e avan-
çado), as aulas seguem até 2020.
“Quem já tem algum tipo de conhe-
cimento, fez um curso mais bási-
co, convive com surdos e de algu-
ma forma se comunica por meio de
sinais, pode adiantar alguma des-
tas etapas”, explica.

VALORES
Para fazer a inscrição é necessário
apresentar os documentos
pessoais e pagar uma taxa de
R$ 50. O curso tem uma
mensalidade de R$ 100.
Familiares de surdos
(exclusivamente pais e irmãos)
podem assistir as aulas
gratuitamente, porém, devem fazer
a matrícula dentro do prazo.

Um dos maiores eventos gospel
da região e que já se tornou tradi-
ção em Cascavel está ocorrendo na
Igreja Presbiteriana Renovada (IPR).
O Aviva, Congresso de Louvor a Ado-
ração, acontece sempre no perío-
do de Carnaval e atrai pessoas de
várias cidades da região. O evento
teve início no sábado (10) e será
encerrado na terça-feira, sempre
com muita música, mensagens es-
peciais e louvor a Deus.

Na abertura, Davi Sacer, um
dos grandes nomes da música
gospel no Brasil levou às pesso-
as a momentos de comunhão com
Deus. O evento prossegue na noi-
te de hoje e amanhã. No encerra-
mento haverá a participação da
Banda Discoprise.

De acordo com o pastor Marcos
Zengo, líder da IPR, o evento tem
impactado a cidade nos últi-
mos anos. Ele lem-

 Reportagem: Marina Kessler

Aprendendo Libras

bra que enquanto muita gente está
curtindo o Carnaval, a festa da car-
ne, o Aviva busca avivar a
parte espiritual.

 DIVULGAÇÃO
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Servidores
se preparam
para greve

Assembleia extraordinária do
Sinteoeste (Sindicato dos Trabalha-
dores em Estabelecimentos de En-
sino Superior do Oeste do Paraná)
deliberou indicativo de greve dos
servidores pela reposição salarial
(data-base), em atraso há dois
anos. A decisão foi tomada na tar-
de de sexta-feira (8), em reunião no
Huop (Hospital Universitário do
Oeste do Paraná).

Conforme o presidente do sindi-
cato, Giancarlo Tozo, ainda não há
data definida para a greve geral, que
será estabelecida pelo FES (Fórum
Estadual dos Servidores). “Aprova-
mos a participação dos servidores

do Sinteoeste caso a greve se efe-
tive. Ainda é preciso ter uma articu-
lação estadual, porém, como todos
são afetados pelo não pagamento
da data-base, assim que a data for
definida, faremos parte deste mo-
vimento”, afirma Tozo.

Além disso, foi deliberado in-
dicativo de paralisação unificada
dos agentes universitários e do-
centes das universidades estadu-
ais em defesa do ensino público
e contra o Meta4 – sistema que
faz a gestão das folhas de paga-
mento de todos os servidores,
contratado pelo governo estadu-
al e adotado pela Unioeste (Uni-

versidade Estadual do Oeste do
Paraná) em janeiro deste ano,
após negar a adesão ao sistema
por diversas vezes. Esta paralisa-
ção está marcada para o dia 27
de março em todo o Paraná.

Tozo lembra ainda de mais um
dia de luta marcado pelo Fórum Sin-
dical de Cascavel, que terá a par-
ticipação do Sinteoeste. No próxi-
mo dia 19, haverá manifestação
contra a Reforma da Previdência.
As ações durante o protesto ain-
da precisam ser definidas.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação/Sinteoeste

SEGUNDO o presidente Giancarlo Tozo, servidores
aprovaram indicativo de greve durante assembleia

Prestação de contas
Durante a assembleia, houve
prestação de contas do último
semestre de 2017 da gestão
Servidores Unidos na Luta e nas
Conquistas, além da apresentação e
discussão dos contratos advocatícios
da diretoria em questão. Segundo
Tozo, os dados são referentes à
gestão anterior, presidida pela
servidora Grace Kelly Bourscheid,
que teve todas as contas aprovadas.



Em quatro anos o número de
beneficiários do Programa Bolsa
Família em Cascavel teve uma re-
dução de 60% no comparativo dos
meses de janeiro. O benefício do
governo federal chegou a atender
8.538 famílias no primeiro mês de
2015 e já no mesmo período des-
te ano foram 3.449 contemplados.

A realidade observada em Cas-
cavel não é diferente das demais
cidades do País. “Desde 2015 es-
pecificamente, o governo passou a
utilizar novo método de fiscalização
e revisão cadastral e podemos di-
zer que houve um controle maior
das famílias, até mesmo diante de
fraudes”, explica o coordenador do
Cadastro Único do Município, Ro-
drigo Daniel Gonçalves Leandro.

Com o passar dos anos,
além da diminuição no núme-
ro de beneficiários, houve tam-
bém menor repasse de bene-
fícios. Atualmente, os recursos
previstos pelo governo atendem
41,7% da população na faixa
de pobreza no município.

“Isso significa que o go-
verno deixa de atender
mais de 60% da popula-
ção, ou seja, há famíli-
as que se enquadram
no perfil, entretanto, não há maior

LOCAL08 HOJE NEWS, 12 DE FEVEREIRO DE 2018

Corte de 60%
dos benefícios

BENEFÍCIOS
O Bolsa Família é um programa de
transferência direta de renda que
beneficia famílias extremamente
pobres (com renda mensal de até
R$ 85 por pessoa) ou pobres
(com renda mensal de R$ 85,01
a R$ 170 por pessoa). Elas são
identificadas no Cadastro Único
para programas sociais do governo
federal, que hoje, tem inseridas
29.623 famílias de Cascavel.
Dessas, 16.933 têm renda de
até meio salário mínimo.

Mês/ano Nº famílias Valor pago

jan 2015 8.538 R$1.083.338

jan 2016 5.694 R$ 712.803

jan 2017 3.886 R$ 485.825

jan 2018 3.449 R$ 427.851

O governo federal determina que a atualiza-
ção seja realizada em até 24 meses. “O muni-
cípio de Cascavel utiliza-se da premissa de até
12 meses para que o cadastro seja atualizado
pelo menos uma vez por ano buscando assim
uma maior proximidade da realidade das famí-
lias e uma maior qualidade na coleta das infor-
mações”, explica o coordenador.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

 Atualização permanente

MÉDIA do benefício repassado
em janeiro a famílias de
Cascavel é de R$ 124,05

liberação”, acrescenta Leandro.
No mês de janeiro de 2018 o

repasse do Bolsa Família a 3.449
famílias totalizou R$ 428 mil e a
média do benefício familiar é de R$
124,05. O total de famílias cadas-
tradas neste início de ano em Cas-
cavel é de 30.065.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 03
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 05

Antiga Secretaria de Ação Comu-
nitária. Agora, sede da Secretaria
de Política sobre Drogas e Proteção
à Comunidade, à qual foi integrada
a Guarda Municipal. É da estrutu-
ra, que fica ao lado da Defesa Civil,
que as novas viaturas saem, todos
os dias, com destino ao interior.

O trabalho começou no dia 2 deste
mês como serviço de formiguinha: são
apenas duas viaturas, para atuar nos
distritos de Sede Alvorada e de Juvinó-
polis. Setor que, em breve, deverá ser
expandido para os demais distritos.

A nossa equipe de reportagem
acompanhou o deslocamento de
uma das viaturas, a que fica em Sede
Alvorada. Dois guardas, armados com
pistolas calibre 380 e espingardas
calibre 12 seguem com a viatura pela
BR-467, com destino ao interior.

É na sede da subprefeitura o
ponto de “parada”. Mas, apesar de

Segurança no interior

Carlos Alexandre de Oliveira, 23
anos, ficou gravemente ferido ao ser
baleado. Ele foi atingido com cinco
disparos de arma de fogo. O crime
ocorreu no sábado, no Bairro Santa
Cruz, em Cascavel. A informação é
de que o suspeito estava de carro,
efetuou os disparos e fugiu. O rapaz
foi encaminhado ao Hospital
Universitário em estado grave. A
Polícia Civil investiga o caso.

AÍLTON SANTOS

NO INTERIOR, guardas conversam
com moradores e fazem patrulha

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

REFORÇO
O trabalho da Guarda é um reforço à
PM. Isso porque, atualmente, a
patrulha é feita apenas com duas
viaturas em toda a cidade, por conta
da falta de efetivo e de veículos. Com
número pequeno, apesar do esforço
da polícia, muitos moradores acabam
sendo vítimas de assalto, por exemplo,
e não registrando a ocorrência, por
conta da distância até uma delegacia
de Polícia Civil. Além do
monitoramento das estradas, a Guarda
também pode fazer esses registros de
crimes e encaminhar à Polícia Civil,
facilitando as investigações.

Em pouco mais de uma semana de atuação no distrito, a Força Rural tem agradado.
“Uns quinze dias antes de eles começarem a trabalhar aqui, fizemos uma reunião e
garantimos que, se não viesse guarda ou polícia para cá, iríamos fechar a rodovia,
fazer um protesto. Isso aqui já foi seguro, hoje em dia dá medo de sair de casa.
Recentemente, os bandidos fizeram um arrastão. Agora, com a guarda, esperamos que
melhore”, relata a zeladora Zenilde de Fátima.
Um dos moradores mais antigos da redondeza, seu Lindolfo Simmer também gosta do
que vê e até brinca com a situação. “Segurança, mesmo, sempre serei eu. Mas é
muito bom que eles venham todos os dias para cá”, afirma.

ser considerada a “sede” da força
rural no distrito, não é por ali que
os servidores permanecem.

Por onde passam nas ruas, os
moradores acenam aos guardas. Gos-
tam da presença. Nas estradas rurais,
a Força Rural faz ronda. Conversa com
os moradores e garante um pouco
mais de alívio para quem mora por ali.

Resposta
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Mais uma vez, o trânsito foi vio-
lento no fim de semana em Casca-
vel. Apenas no sábado, de acordo
com o relatório do Corpo de Bombei-
ros, 14 acidentes foram registrados.
Alguns com bastante gravidade.

Logo pela manhã, um ônibus do
transporte urbano bateu em um pos-
te. Foi na Rua Rio Grande do Sul,
esquina com a Rua Barão do Cerro
Azul, no Centro de Cascavel. Algumas
pessoas ficaram feridas, mas sem
gravidade. Porém, com a batida, boa
parte do Centro da cidade ficou sem
luz e os semáforos desligados. Além
do transtorno no trânsito.

Já à tarde, uma criança de qua-
tro anos ficou ferida ao ser atropela-
da na Rua Selvino Casagrande, Bair-
ro Alto Alegre. A informação é de que
o veículo seguia pela via quando o
menino atravessou a rua e o moto-
rista não teve tempo de frear.

O menino sofreu ferimentos leves
e foi encaminhado à UPA Pediatria.

O acidente mais grave ocorreu
à noite, na Rua Bororós, Bairro San-
to Onofre. Muitos curiosos se reu-
niram no local, inclusive pessoas
alteradas e que haviam consumi-
do bebida alcoólica.

As equipes de reportagem do

jornal O Paraná/Hoje News e da
Catve foram agredidas por popula-
res durante cobertura do caso.

Durante a transmissão ao vivo da
nossa reportagem pelo Facebook,
foi possível perceber a ação de um
homem que, alterado, ofendeu as
equipes de reportagens. “Vocês são
carniceiros. A carniça dos outros é
a felicidade de vocês”, disparou o
homem, alterado, que tentou jogar
um pedaço de madeira nas equipes.

Os profissionais conseguiram
se esquivar e não ficaram feridos.
O Sindicato dos Jornalistas já foi
informado sobre o caso.

VEÍCULO ficou totalmente destruído em acidente na Rua Bororós ÔNIBUS bateu em poste no Centro de Cascavel

CRIANÇA, de quatro anos,
ficou ferida ao ser atropelada

no Bairro Alto Alegre
Trânsito violento

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

SOCORRO
A Polícia Militar foi acionada, assim como o
Corpo de Bombeiros, para socorrer as
vítimas. O Samu também precisou dar apoio
no local. Na colisão, o veículo Courier ficou
destruído. Duas vítimas foram
desencarceradas pelo bombeiro e estavam
em estado grave. A informação é de que o
motorista do carro havia batido em um Civic
antes do acidente e estava fugindo. Depois,
bateu em um cavalinho de um caminhão
Volvo. As duas vítimas, em estado grave,
foram levadas para atendimento hospitalar.
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AMIZADE

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Uma mãe para todos

NEUZA MARIA ALVES BARRO
20 de maio de 1954
03 de fevereiro de 2018

Cleomar Beber era uma das grandes amigas e com-
partilhou bons momentos de uma amizade de 38 anos.
“Tinha um coração que não cabia nela e estava sempre
pronta para ajudar”, diz Cleomar.

Neuza já tratava de diabetes e pressão alta e
chegou a ser internada na UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) do Jardim Veneza, onde não resistiu a
problemas de saúde e faleceu aos 63 anos no dia
03 de fevereiro deste ano. O sepultamento foi reali-
zado no Cemitério Central de Cascavel. Ela deixa o
esposo Lauri, os filhos Thais e André e dois netos.

Trabalhadora, dedicada à família e
sempre disposta a ajudar as pessoas
ao redor. Neuza Maria Alves Barro conhe-
cia muita gente e era querida por todos.

Casada com Lauri Barro, teve dois
filhos, mas diante de tanto carinho dos
amigos que conquistou ao longo do tem-
po que viveu no Bairro Guarujá, recebia
o mesmo tratamento por todos. “Todas
as amigas também a chamavam de
mãe”, diz a filha Thais Cristiane.

Nunca faltaram palavras para que
ela descrevesse o amor que sentia
pela mãe. Pelas redes sociais torna-
va público esse carinho, a admiração
e a alegria a cada data comemorati-
va por meio de mensagens e fotos.

“Você é e sempre será a base de tudo
em minha vida!! Mulher forte, guerreira,
determinada que sempre sabe me dire-
cionar para o caminho certo”, descre-
veu Thais no último Dia das Mães.

Espiritualizada
A filha ressalta

ainda que Neuza era
uma mulher

maravilhosa e muito
espiritualizada e

que o sentimento
que prevalece por
ela é de gratidão.
“É só gratidão o

que todos nós
temos por ela.

Estou sendo forte.
Foi isso que ela

sempre me ensinou:
ser forte e
corajosa”.
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Candidato de centro
O senador paranaense Alvaro Dias poderá preencher uma
lacuna que ainda sobra na corrida presencial deste ano.
Com os extremos se opondo, o ex-governador do Paraná

poderá se firmar como o candidato do centro e atrair
votos de indecisos ou de descontentes, tanto da direita

quanto da esquerda. Com isso, agrega força e poderá
competir para chegar ao segundo turno.

Caminhada
Para tanto, Alvaro
precisará iniciar uma
incursão por estados do
Centro-Oeste, Nordeste,
Sudeste e Norte. Na região
Sul, Alvaro é mais
conhecido e tem grandes
chances de liderar a
corrida presidencial, mas
ainda precisa crescer nos
maiores colégios eleitorais
do Brasil para ter chance
real de um segundo turno.
Disposição parece é o que
não falta para o senador.

Divisão
A entrada de Jair
Bolsonaro no PSL para
disputar as eleições
presidenciais deste ano
não dividiu apenas o

diretório do partido no
Estado. Parece que os dois
vereadores da legenda em
Cascavel tomaram rumos
diferentes. Enquanto
Romulo Quintino abraçou
com força a candidatura do
capitão da reserva, Valdecir
Alcântara deve mesmo
apoiar Alvaro Dias.

“Podemos mais”
Na sexta-feira, Valdecir
Alcântara acompanhou o
presidenciável paranaense
em sua visita a Cascavel. Em
seu perfil no Facebook
comentou sobre a visita de
Alvaro e usou um slogan
que já vem sendo utilizado
na pré-campanha para
fechar sua explanação.
“Juntos Podemos Mais”,
comentou o vereador.

E O PARANHOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O Show Rural Coopavel movimentou R$ 1,8 bilhão
neste ano, um recorde em negócios.

 Também foi recorde o número de participantes. Mais
de 265 mil pessoas em cinco dias.

O prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos também deve
abraçar a candidatura de Alvaro Dias. Ele recepcionou o
senador no aeroporto de Cascavel e o acompanhou em
boa parte da visita. Paranhos foi enfático ao falar sobre
Alvaro. “Precisamos de um estadista. Não é hora de show;
é hora de responsabilidade”, disse.

O pré-candidato à Pre-
sidência da República, Al-
varo Dias (Podemos), es-
teve na sexta-feira (9) em
Cascavel no encerramen-
to do Show Rural e fez
uma maratona de entre-
vistas para veículos de co-
municação. Com um dis-
curso firme e atento aos
problemas que o Brasil
enfrenta, Alvaro não dei-
xou de alfinetar o também
presidenciável Jair Bolso-
naro, que dois dias antes
visitou o Show Rural.

Ao ser questionado
sobre uma declaração de
Bolsonaro, que propõe
armar a população para
enfrentamento com bandi-
dos, Alvaro disparou.
“Quem tem que se armar
para defender a popula-
ção é o Estado Brasileiro.

Alvaro alfineta
Jair Bolsonaro

O povo paga impostos pra
ser defendido pelo Esta-
do, pelo governo e não
para se defender em uma
guerra civil que querem
implantar no país, eviden-
temente porque não exis-
te exame de sanidade
mental para candidatura,
ainda, no Brasil”, disse.

Mais tarde, Alvaro ten-
tou minimizar, disse que
não havia nominado nin-
guém, mas que defende
teste de sanidade mental
para qualquer candidato,
desde vereador até presi-
dente da República.

O senador paranaense
diz defender uma flexibiliza-
ção na legislação sobre ar-
mas no Brasil, mas disse
que não é possível liberar
geral, nem proibir tudo. Para
ele, é preciso ter equilíbrio.

COMBATE A PRIVILÉGIOS
Pouco antes, ao falar sobre a necessidade de “refundação
da República”, o senador disse que existem pessoas
querendo combater os privilégios sem abrir mão dos seus.
“Quem quer combater privilégios precisa abrir mão dos seus
privilégios e há os que combatem sem deles abrir mão. Não
é o nosso caso, nós abrimos mão de todos os privilégios
exatamente para ter autoridade”.

ALVARO Dias durante visita ao Show Rural Coopavel

AÍLTON SANTOS
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Evocativos ao tempo em que Jesus jejuou no
deserto, a Quaresma dura 40 dias, a partir da Quar-
ta-Feira de Cinzas até o Sábado de Aleluia, véspera
da Páscoa, onde muito mais do que trocar chocola-
tes, celebra-se a ressurreição de Cristo.

É importante destacar que durante o período qua-
resmal não são contados os domingos para o côm-
puto dos 40 dias. Excluem-se da contagem seis
domingos. Domingo sempre é o dia do Senhor, dia
de estar com a família, dia de encontros e alegria,
não se jejua no domingo.

Na Quarta-Feira de Cinzas, os católicos rece-
bem durante a Missa as cinzas obtidas da queima
dos ramos abençoados no ano anterior, na celebra-
ção do Domingo de Ramos. Traça-se o sinal da cruz
na testa do fiel com as cinzas umidificadas com
água benta, ou derrama-se uma pequena porção
sobre a cabeça, proferindo-se uma das seguintes
locuções: “lembra-te que és pó e que ao pó volta-
rás” ou “convertei-vos e crede no evangelho”.

Além de abster-se de comer carne vermelha
(mais precisamente, carne de qualquer animal de
sangue quente), na Quarta-Feira de Cinzas e na Sex-
ta-Feira Santa, aproveitemos essa nova oportuni-
dade para reflexão e um novo encontro com Deus.

TEMPO DE , PENITÊNCIA
E CONVERSÃO

 Desabastecimento
A Sanepar informa que
quarta-feira (14) fará obra
de interligação de rede
para melhoria do sistema
de abastecimento de
água em Cascavel. O
serviço a ser realizado das
13h30 às 19h, nas ruas
Petúnias e Orquídeas, pode
afetar o fornecimento de
água no Loteamento
Aeroporto II, no Bairro
Guarujá. A previsão é a de
que o abastecimento
normalize no mesmo dia,
a partir das 22h.
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“O povo paga impostos
pra ser defendido pelo

Estado, pelo governo e não
para se defender em uma
guerra civil que querem

implantar no país,
evidentemente porque não
existe exame de sanidade
mental para candidatura,

ainda, no Brasil”.

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

Os números
recordes de
público e
negócios do
Show Rural, que
caminha para
ser o maior do
mundo em sua
categoria.

As
imprudências
que ainda
acontecem nas
rodovias em
feriados
prolongados,
como o de
Carnaval.
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chuvas isoladas

à tarde

Pancadas de
chuvas isoladas

à tarde

Pancadas de
chuvas isoladas

à tarde

Pancadas de
chuvas isoladas

à tarde

Jeandré C. Castelon
Advogado, pós-graduado em Cultura

Teológica e membro da Pastoral Familiar

 Mega-Sena
Nenhum apostador
acertou as seis dezenas
da Mega-Sena sorteada
no sábado (10), em
Santana (AP). Os
números sorteados
foram 06, 23, 30, 36, 53 e
56. A quadra saiu para
8.465 apostadores, que
vão receber R$ 672,37. O
prêmio ficou acumulado
e deve chegar a R$ 71
milhões para quem
acertar as seis dezenas
no próximo sorteio, que
será na quarta-feira (14).

Alvaro Dias, senador
paranaense e pré-

candidato à Presidência
da República.

AÍLTON SANTOS



Boas energias
Dia 17 de fevereiro,
das 8h às 18h, será
realizado o Curso de

Massoterapia Holística.
A promoção é do
espaço ShengTao
Terapias Orientais,

Rua Belo Horizonte, 255.
Mais informações pelo

telefone: (45) 3222-3223.

gente@jhoje.com.br

SOCIAL 09CASCAVEL, 12 DE FEVEREIRO DE 2018

Telona
Para quem quer ficar longe da folia de Carnaval, a boa pedida
é o filme 50 Tons de Liberdade que está em exibição na sala

I do Cine Arcoplex, no JL Shopping. As sessões são às
14h20, 16h40, 19h e 21h20, até quarta-feira.

Vestibular
Os interessados em uma

vaga no Curso Pré-
Vestibular 2018 da
Unioeste, têm até

23 de fevereiro para
realizarem a inscrição.

 A entrega da
documentação solicitada
pelo edital deve ser feita
na Sala de Estudos do

Curso Pré Vestibular (Entre
os Blocos B e C do “prédio

velho” do Câmpus de
Cascavel). O resultado

será divulgado até dia 9 de
março, na página do Curso
Pré-Vestibular da Unioeste

no Facebook.

Felicidades!

Kelly Saturno,Thiago
Branco, Ofélia Borges

Ambientur e Maico Daslin.

Quando fala o amor, a
voz de todos os deuses
deixa o céu embriagado

de harmonia.

William Shakespeare

Mirian, Karine, Kamila e Ana Clara, marcando presença
no Show Rural. O registro é de Fábio Donegá

FÁBIO DONEGÁ

ARIVONIL POLICARPO

Marcia
Baungartner
e Sonia
Bonetti
em evento
social
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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

GLOBO  DEUS SALVE O REI

 • SBT

 • BAND

O médico informa a Afonso que não tem
como prever quando a memória de Amália
voltará. Rodolfo estranha a decisão de Lucré-
cia de parar com as aulas de pintura. Betânia
e Brumela recebem Tila, a nova cozinheira do
castelo indicada por Rodolfo. Augusto ordena
uma busca por Hermes ao saber que o cavalo
do barão retornou sozinho ao castelo. Diana
percebe que Amália acha que ainda é noiva
de Virgílio. Betânia e Brumela notam que Tila
não tem nenhuma familiaridade com a cozi-
nha. Saulo agradece a Ulisses por defendê-lo
dos alunos da academia. Constantino se ofe-
rece para liderar as buscas por Hermes. Lu-
pércio e Romero descobrem por Olegário que
Hélvio está cortejando Matilda. Heráclito per-
cebe que Lucrécia se encantou por Osiel.
Heráclito diz a Lucrécia que ela precisa ocu-
par o seu tempo para não pensar em boba-
gens e sugere aula de harpa à sobrinha. Cons-
tância e Martinho notam a forma carinhosa
com que Amália trata Virgílio.

MALHAÇÃO
Keyla e Tato esclarecem a desaven-

ça que tiveram por causa de K2. Bóris
diz a Edgar que não expulsará Rafael.
Ellen solicita a ajuda de Dóris em seu
projeto. Gabriel pede para assistir ao
filme no Cora Coralina. Edgar se recu-
sa a ir com Malu se encontrar com JM.
Luís gosta da atuação de Fio no co-
mercial e sai com Clara para comemo-
rar. Dóris libera a entrada de outros alu-
nos para o CineCora. Felipe procura
Lica. JM mostra para Malu sua ideia
para difamar o Cora Coralina. Clara e
Fio veem Malu e JM juntos.

TEMPO DE AMAR
Maria Vitória mostra Mariana

para Vicente. José Augusto cobra

explicações de Delfina sobre suas
atitudes enquanto esteve fora. Iná-
cio lamenta para Izabel a perda do
amor de Maria Vitória. Fernão para-
beniza Lucinda pelo que fez com
Maria Vitória, e os dois se beijam.
Delfina conta a José Augusto que
Fernão abandonou Tereza, e Maria
Vitória tenta consolar a irmã. Delfi-
na mente para José Augusto para
justificar a ausência de Firmino. Iso-
lina vê Homero na rua, anota a pla-
ca do carro em que ele está e en-
trega para Conselheiro.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Renato e Gael brigam. Adriana faz

insinuações contra Duda/Elizabeth.
Radu separa a briga e Gael vai embora
do baile de Carnaval com Sophia e Aura.

Adriana pede para falar com Renan.
Patrick questiona Clara sobre seus sen-
timentos por Renato. Suzy e Irene pro-
vocam uma briga entre Samuel e Cido.
Patrick alerta Clara sobre o interesse
de Renato pelas esmeraldas. Aura co-
menta com Sophia que pode ter direito
às minas de esmeralda. Clara visita
Raquel. Lorena suplica à filha para reti-
rar a denúncia contra o padrasto.

CARINHA DE ANJO
 O objetivo é que a empresa de Gus-

tavo perca a conta. Na escola, Frida diz
para Dulce Maria que existe uma im-
portante tradição para os casamen-
tos durarem, que é pintar um coração
grande em um lençol. Com isso, Dulce
se empolga em fazer uma surpresa para
Cecília e Gustavo. Flávio telefona para
Leonardo após receber o suborno e avi-
sa que a concorrente da Rey Café con-
seguiu fechar contrato com os árabes.
Vitor chega em Doce Horizonte com
Cassandra para morar com o pai.

AMOR PROIBIDO
Nilay corre para casa e pede des-

culpas a Besir, que resolve ficar na
mansão. Bihter e Elif se encontram em
uma loja de roupas e tomam café jun-
tas. Nihat conta a Adnan que Firdevs
esperava se casar com ele no lugar de
Bihter. Behlul e Bihter se encontram na
piscina e Peyker vê.

APOCALIPSE
Uri, Benjamin e Dylan olham perple-

xos para a imagem do telão. Uri questi-
ona qual o significado de tudo o que
está acontecendo. No Galpão Filhos do
Amanhã, Zé Bento fica chocado e com
medo quando vê Nicanor em sua fren-
te. Na delegacia, César diz para Guido
que suspeita que tudo o que está acon-
tecendo está escrito na bíblia e que tal-
vez seja o arrebatamento. Ele diz para
Guido que caso esteja certo muita coi-
sa ainda acontecerá.

Amália descobre que
Afonso é seu marido

 • RECORD

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Você vai se dedicar mais ao trabalho,
principalmente depois do almoço. Es-
tará com mais concentração nas tare-
fas e levará suas responsabilidades a
sério. Cor: bege.

To
ur

o

Pela manhã, peça conselhos a um fa-
miliar se estiver precisando de ajuda.
Se trabalha com algo ligado a diver-
são ou crianças, vai se dar bem nesta
noite. Cor: verde.

G
êm

os

Hoje, a sua atenção vai estar voltada para
a família, mas não deixe que isso atrapa-
lhe seu desempenho no trabalho. Se pre-
cisar de conselhos, procure um parente
mais velho ou experiente. Cor: preto.

C
ân

ce
r Aproveite que terá maior facilidade

para se expressar e troque ideias com
os colegas. Em uma conversa à toa
podem surgir boas ideias para ganhar
uma grana extra. Cor: marrom.

Le
ão

As finanças vão tomar grande parte do seu
tempo hoje. Além de rever seus gastos e
planejar os próximos passos para equili-
brar o orçamento, você também terá boas
chances de ganhar dinheiro. Cor: laranja.

V
ir

ge
m Você vai se sentir com mais disposição

hoje. Acredite no seu potencial e use
suas qualidades para se destacar no
trabalho, mostrando que é responsá-
vel e de olho aos detalhes. Cor: azul.

Li
br

a

Hoje, é melhor ficar na sua e cuidar das
suas tarefas sem pedir a ajuda de ninguém.
Confie mais na sua intuição e fique de olhos
bem abertos, pois alguém pode tentar te
passar para trás no trabalho. Cor: pink.

E
sc

or
pi

ão É hora de se concentrar nos seus sonhos
e se esforçar mais para chegar aonde
deseja. Se precisar de ajuda, conte com
os amigos: eles estarão ao seu lado para
o que for preciso. Cor: creme.

Sa
gi

tá
ri

o Hoje, seu foco será a carreira. Traba-
lhe duro e mostre que é responsável,
assim, será mais fácil se destacar e
conquistar o reconhecimento que me-
rece. Cor: creme.

Ca
pr

ic
ór

ni
o No trabalho, terá mais oportunidades

de se destacar se focar sua atenção
em negócios feitos com pessoas de
fora. Você estará confiante para tentar
algo mais arriscado. Cor: marrom.

A
qu

ár
io

No trabalho, tenha cuidado com pessoas
que não conhece bem, pois pode ser pas-
sado para trás. Confie em sua intuição. Se
puder, trabalhe em casa, assim não terá
que se preocupar tanto. Cor: laranja.

 P
ei

xe
s No trabalho, procure estabelecer parce-

rias com os colegas e verá que será mais
fácil dar conta das tarefas. Se trabalha em
sociedade com alguém, há chances de
fechar bons negócios. Cor: amarelo.
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 • REDE GLOBO

GLOBO  DEUS SALVE O REI

 • SBT

 • BAND

O médico informa a Afonso que não tem
como prever quando a memória de Amália
voltará. Rodolfo estranha a decisão de Lucré-
cia de parar com as aulas de pintura. Betânia
e Brumela recebem Tila, a nova cozinheira do
castelo indicada por Rodolfo. Augusto ordena
uma busca por Hermes ao saber que o cavalo
do barão retornou sozinho ao castelo. Diana
percebe que Amália acha que ainda é noiva
de Virgílio. Betânia e Brumela notam que Tila
não tem nenhuma familiaridade com a cozi-
nha. Saulo agradece a Ulisses por defendê-lo
dos alunos da academia. Constantino se ofe-
rece para liderar as buscas por Hermes. Lu-
pércio e Romero descobrem por Olegário que
Hélvio está cortejando Matilda. Heráclito per-
cebe que Lucrécia se encantou por Osiel.
Heráclito diz a Lucrécia que ela precisa ocu-
par o seu tempo para não pensar em boba-
gens e sugere aula de harpa à sobrinha. Cons-
tância e Martinho notam a forma carinhosa
com que Amália trata Virgílio.

MALHAÇÃO
Keyla e Tato esclarecem a desaven-

ça que tiveram por causa de K2. Bóris
diz a Edgar que não expulsará Rafael.
Ellen solicita a ajuda de Dóris em seu
projeto. Gabriel pede para assistir ao
filme no Cora Coralina. Edgar se recu-
sa a ir com Malu se encontrar com JM.
Luís gosta da atuação de Fio no co-
mercial e sai com Clara para comemo-
rar. Dóris libera a entrada de outros alu-
nos para o CineCora. Felipe procura
Lica. JM mostra para Malu sua ideia
para difamar o Cora Coralina. Clara e
Fio veem Malu e JM juntos.

TEMPO DE AMAR
Maria Vitória mostra Mariana

para Vicente. José Augusto cobra

explicações de Delfina sobre suas
atitudes enquanto esteve fora. Iná-
cio lamenta para Izabel a perda do
amor de Maria Vitória. Fernão para-
beniza Lucinda pelo que fez com
Maria Vitória, e os dois se beijam.
Delfina conta a José Augusto que
Fernão abandonou Tereza, e Maria
Vitória tenta consolar a irmã. Delfi-
na mente para José Augusto para
justificar a ausência de Firmino. Iso-
lina vê Homero na rua, anota a pla-
ca do carro em que ele está e en-
trega para Conselheiro.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Renato e Gael brigam. Adriana faz

insinuações contra Duda/Elizabeth.
Radu separa a briga e Gael vai embora
do baile de Carnaval com Sophia e Aura.

Adriana pede para falar com Renan.
Patrick questiona Clara sobre seus sen-
timentos por Renato. Suzy e Irene pro-
vocam uma briga entre Samuel e Cido.
Patrick alerta Clara sobre o interesse
de Renato pelas esmeraldas. Aura co-
menta com Sophia que pode ter direito
às minas de esmeralda. Clara visita
Raquel. Lorena suplica à filha para reti-
rar a denúncia contra o padrasto.

CARINHA DE ANJO
 O objetivo é que a empresa de Gus-

tavo perca a conta. Na escola, Frida diz
para Dulce Maria que existe uma im-
portante tradição para os casamen-
tos durarem, que é pintar um coração
grande em um lençol. Com isso, Dulce
se empolga em fazer uma surpresa para
Cecília e Gustavo. Flávio telefona para
Leonardo após receber o suborno e avi-
sa que a concorrente da Rey Café con-
seguiu fechar contrato com os árabes.
Vitor chega em Doce Horizonte com
Cassandra para morar com o pai.

AMOR PROIBIDO
Nilay corre para casa e pede des-

culpas a Besir, que resolve ficar na
mansão. Bihter e Elif se encontram em
uma loja de roupas e tomam café jun-
tas. Nihat conta a Adnan que Firdevs
esperava se casar com ele no lugar de
Bihter. Behlul e Bihter se encontram na
piscina e Peyker vê.

APOCALIPSE
Uri, Benjamin e Dylan olham perple-

xos para a imagem do telão. Uri questi-
ona qual o significado de tudo o que
está acontecendo. No Galpão Filhos do
Amanhã, Zé Bento fica chocado e com
medo quando vê Nicanor em sua fren-
te. Na delegacia, César diz para Guido
que suspeita que tudo o que está acon-
tecendo está escrito na bíblia e que tal-
vez seja o arrebatamento. Ele diz para
Guido que caso esteja certo muita coi-
sa ainda acontecerá.

Amália descobre que
Afonso é seu marido

 • RECORD

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Você vai se dedicar mais ao trabalho,
principalmente depois do almoço. Es-
tará com mais concentração nas tare-
fas e levará suas responsabilidades a
sério. Cor: bege.

To
ur

o

Pela manhã, peça conselhos a um fa-
miliar se estiver precisando de ajuda.
Se trabalha com algo ligado a diver-
são ou crianças, vai se dar bem nesta
noite. Cor: verde.

G
êm

os

Hoje, a sua atenção vai estar voltada para
a família, mas não deixe que isso atrapa-
lhe seu desempenho no trabalho. Se pre-
cisar de conselhos, procure um parente
mais velho ou experiente. Cor: preto.

C
ân

ce
r Aproveite que terá maior facilidade

para se expressar e troque ideias com
os colegas. Em uma conversa à toa
podem surgir boas ideias para ganhar
uma grana extra. Cor: marrom.

Le
ão

As finanças vão tomar grande parte do seu
tempo hoje. Além de rever seus gastos e
planejar os próximos passos para equili-
brar o orçamento, você também terá boas
chances de ganhar dinheiro. Cor: laranja.

V
ir

ge
m Você vai se sentir com mais disposição

hoje. Acredite no seu potencial e use
suas qualidades para se destacar no
trabalho, mostrando que é responsá-
vel e de olho aos detalhes. Cor: azul.

Li
br

a

Hoje, é melhor ficar na sua e cuidar das
suas tarefas sem pedir a ajuda de ninguém.
Confie mais na sua intuição e fique de olhos
bem abertos, pois alguém pode tentar te
passar para trás no trabalho. Cor: pink.

E
sc

or
pi

ão É hora de se concentrar nos seus sonhos
e se esforçar mais para chegar aonde
deseja. Se precisar de ajuda, conte com
os amigos: eles estarão ao seu lado para
o que for preciso. Cor: creme.

Sa
gi

tá
ri

o Hoje, seu foco será a carreira. Traba-
lhe duro e mostre que é responsável,
assim, será mais fácil se destacar e
conquistar o reconhecimento que me-
rece. Cor: creme.

Ca
pr

ic
ór

ni
o No trabalho, terá mais oportunidades

de se destacar se focar sua atenção
em negócios feitos com pessoas de
fora. Você estará confiante para tentar
algo mais arriscado. Cor: marrom.

A
qu

ár
io

No trabalho, tenha cuidado com pessoas
que não conhece bem, pois pode ser pas-
sado para trás. Confie em sua intuição. Se
puder, trabalhe em casa, assim não terá
que se preocupar tanto. Cor: laranja.

 P
ei

xe
s No trabalho, procure estabelecer parce-

rias com os colegas e verá que será mais
fácil dar conta das tarefas. Se trabalha em
sociedade com alguém, há chances de
fechar bons negócios. Cor: amarelo.


