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Tragédia na obra
Dor e desespero marcaram o fim de expediente de funcionários de uma cons-
trutora que trabalhavam em uma obra na região central de Cascavel na tarde

de ontem. Quatro trabalhadores foram soterrados em uma vala de aproximada-
mente três metros de profundidade. O acidente de trabalho deixou três mortos.
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COPA DO BRASIL
19h15 Vila Nova x Joinville
19h15 Juventude x Avaí
21h30 Uberlândia x Coritiba
21h30 S. Correa x Paraná Clube

CARIOCA
17h Cabofriense x Boavista
19h30 Nova Iguaçu x Botafogo

COPA DO NORDESTE
19h Confiança x Treze
21h45 Bahia x Náutico

COPA SUL-AMERICANA
19h15 Nacional x San José
21h30 Everton x Caracas

LIBERTADORES
21h30 Guaraní x Jr Barranquilla

JOGAM HOJE

O elenco profissional do FC Cas-
cavel voltou ontem ao Estádio Olím-
pico pela primeira vez desde a vitó-
ria da semana passada sobre o
Londrina, por 2 a 1, de virada, pela
última rodada do Grupo A da 1ª Taça
do Campeonato Paranaense, na
quarta-feira (14).

O pensamento do elenco aurine-

gro está todo voltado para a 2ª Taça,
pela qual estreará no dia 4 de mar-
ço fora de casa contra o Foz do Igua-
çu. Para que o período sem jogos
não atrapalhe no ritmo da equipe,
que tem a quarta melhor campanha
do Estadual, dentro das vagas a
serem distribuídas para a Série D
do Brasileiro ao fim do campeona-

to, a diretoria confirmou um amis-
toso para este sábado.

O adversário é o Esporte Clube
Operário de Mafra, de Santa Cata-
rina. O jogo será no campo da As-
sociação Atlética Coopavel, às 15h.
A partida poderá ser acompanha-
da pelos torcedores. A entrada é
um quilo de alimento não perecível.
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Embalado por duas vitórias seguidas e na terceira colocação da Segunda Divisão do Paranaense
de Futebol o Cascavel CR se prepara para voltar a campo pela competição neste domingo,
quando receberá o Iraty às 15h30 no Estádio Olímpico, pela 4ª rodada.
O técnico Agenor Piccinin poderá contar mais um reforço para este jogo. O atacante Elivelton,
que já vinha treinando com a equipe e agora teve a documentação regularizada. Assim, o
treinador da Serpente Tricolor poderá ter a quarta escalação em quatro jogos na Segundona.
Para os próximos jogos, Piccinin terá ainda mais opções para armar o time. O lateral-direito
Lapa, campeão da Terceirona com o Independente São-Joseense, e o atacante Fabinho, que
estava no futebol sergipano, esperam ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário da
Confederação Brasileira de Futebol para poder vestir a camisa tricolor.

FÁBIO DONEGÁ
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Taekwondo
de seleção

O Rio de Janeiro será a casa dos prin-
cipais taekondistas do País neste fim de
semana, por conta do Grand Slam de Ta-
ekwondo, que será realizado de amanhã
a domingo na Cidade Maravilhosa. O even-
to, que será no Centro de Educação Físi-
ca Almirante Nunes, responsável pelas
atividades de educação física e de des-
portos da Marinha do Brasil, serve de
seletiva fechada para a formação da sele-
ção brasileira para as disputas deste ano.

Serão três vagas para cada categoria,
cadete, juvenil e adulto. Em busca delas
estarão mais de 400 atletas. Dentre eles
10 cascavelenses, todos faixas pretas da
modalidade: Maria Eduarda Chagas, Lua-
ne Camargo, Fabiana Nayara Santiago, Fá-
bio Júnior Santiago, Lainy Makerly, Heduar-
da Sabadin, Lara Maria Brasil, Gabriel Ta-
dioto e Emily Fernanda Peron Dalmina.
Eles, que fazem parte da seleção cascave-
lense, serão comandados na competição
pelos técnicos Eurico Chagas e Alexandre
de Lara, enquanto Ricardo Zimmer ficará
na torcida por seus atletas em Cascavel.

Para Maria Eduarda, de 16 anos e que
fez parte da equipe do Brasil em outras opor-
tunidades, será sua quarta seletiva para a
seleção brasileira, a última pela categoria
juvenil. Ela, que compete no peso até 59 qui-
los, segue os passos do pai, Eurico, man-
tendo vivo e forte o taekwondo na família
Chagas. Para isso, ela, que já foi miss Cas-
cavel pré-teen, largou o balé e o voleibol, e
hoje colhe os frutos na arte marcial pela qual
sonha um dia disputar uma Olimpíada.

Força em família
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Outra
conquista
do Mr San
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 Ex-pugilista e hoje chama-
do de professor, treinador ou
simplesmente Rubens San, o
veterano Rubens Perruchon,
perto de completar 80 anos de
idade, ganhou a alcunha Mis-
ter (senhor, em inglês). Pelo
menos é esse o tratamento
lhe conferido recentemente
pela WBU (World Boxing Union,
em inglês, ou União Mundial
de Boxe, na tradução).

O certificado de treinador
internacional lhe foi entregue
no mesmo dia em que rece-
beu da Associação Nacional
de Boxe o certificado de Trei-
nador de 1ª Linha da modali-

dade, no início do mês, em
Curitiba. As honrarias, entre-
tanto, são datadas de 8 de
janeiro deste ano.

Com isso, Rubens San am-
pliou o número de diplomas
pendurados na parede da Aca-
demia Municipal de Boxe, lo-
calizada no Centro Esportivo
Ciro Nardi, em Cascavel.

“Fiquei feliz com a honraria,
mas muito mais porque essa
é uma conquista para o boxe
cascavelense, que tem a pro-
messa de boas notícias por
parte do secretário municipal
de Cultura e Esporte, Walter
Parcianello”, comemorou San.

BOAS NOTÍCIAS
Dentre as boas notícias esperadas não só pelo boxe cascavelense, mas também
para diversas outras modalidades municipais, a principal está na abertura de
novo chamamento público para o mês de março, o segundo do ano. “Estamos
elaborando a documentação para esse novo chamamento, que é esperado
também por outras modalidades. Estamos agindo na forma da Lei, e dentro
dela buscaremos alternativas para casos específicos”, explica Parcianello.

Outra
conquista
do Mr San
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Os dois casos de Influenza (B
e H3N2) confirmados em Casca-
vel neste ano, identificados na Uni-
dade Sentinela – sistema de mo-
nitoramento dos casos de gripe -,
são de um homem e uma mulher,
ambos entre 35 e 45 anos.

 De acordo com a Secretaria
de Saúde de Cascavel os atendi-
mentos foram ambulatoriais,
com diagnósticos feitos em janei-
ro. Até o momento, somente es-

APELO PARA
LOCOMOÇÃO

 Até os 16 anos Leandro Medra-
do seguia a vida da mesma forma
que os demais adolescentes da sua
idade. Estudava, ajudava em casa
e planejava o futuro.

Por conta de uma forte dor de ca-
beça precisou passar por uma série
de exames e então veio o diagnósti-
co de malformação arteriovenosa. A
partir disso, coisas simples do dia a
dia se tornaram mais difíceis.

Com o passar do tempo, Lean-
dro perdeu o equilíbrio e a coorde-
nação motora foi comprometida. Há
dois anos, ele passou a ser depen-
dente de cadeira de rodas.

Apesar das limitações, o jovem
de 21 anos procura fazer o que pode
para ajudar em casa. “Vendo chicle-
tes no terminal leste e consigo um
dinheiro para comprar algumas coi-
sas para comer em casa”, diz ele.

No entanto, a cadeira de rodas
que usa já está bastante desgas-
tada e o maior sonho do rapaz é
conseguir trocá-la. “Preciso de uma
cadeira de rodas elétricas para po-
der a voltar estudar e ser alguém
ativo”, diz Medrado, que inclusive
fez o apelo nas redes sociais.

O pai do jovem trabalha como
autônomo, com o conserto de pe-
ças hidráulicas, e a mãe costura
estopas. “O que ganhamos pratica-
mente vai para o pagamento do alu-
guel e despesas da casa, então
para nós é muito difícil conseguir
comprar uma cadeira motorizada”,
diz a mãe Simone.

A família mora na Rua Alfredo Dal-
mina, no Bairro São Cristóvão em Cas-
cavel. Quem quiser ajudá-los pode
entrar em contato pelos telefones
(45) 99827-8589/ 99813-0469.

tes dois casos foram registrados
pela Unidade Sentinela. Os casos
foram confirmados na terça-feira (20)
pela 10ª Regional de Saúde de Cas-
cavel, que alerta para risco de surto
da doença no Brasil, especialmente
do subtipo H3N2, durante o próximo
inverno. A apreensão na saúde públi-
ca surgiu após a circulação do vírus
em grande proporção nos Estados
Unidos, neste ano, que vem afetan-
do principalmente crianças.

Influenza: diagnósticos feitos

 Reportagem: Marina Kessler

 VACINAÇÃO
Conforme o município, não
há previsão de quando
inicia o calendário de
vacinação contra a Influenza,
nem quem serão os grupos
prioritários, definidos pelo
Ministério da Saúde.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Maior sonho do
jovem de 21 anos
é ganhar cadeira

motorizada
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O Hemocentro de Cascavel pre-
cisa, com urgência, de doações de
sangue dos tipos A e O negativos.
Por conta do feriado de Carnaval,
houve uma baixa no estoque de
bolsas sanguíneas específicas.

Segundo a assistente social Eliane
Avancini, até a tarde de quarta-feira
(14), poucos voluntários procuraram
o local para doação. “O tipo O- até
que subiu um pouco, mas ainda está
baixo”, diz. É importante ressaltar que
são necessárias 80 doações diárias de
qualquer tipo sanguíneo para que os
estoques se mantenham regulares.

Quem quiser fazer uma boa ação

Precisa-se
de sangue

nos próximos dias pode ir até o He-
mocentro, que fica na Rua Avaetés,
370, no Bairro Santo Onofre. O local
de coleta fica atrás do HUOP (Hospi-
tal Universitário do Oeste do Paraná).
Neste caso, o doador precisa identifi-
car o tipo sanguíneo para que tenha
preferência no atendimento.

As coletas são feitas de segun-
da a sexta-feira, das 7h30 às 11h
e das 13h às 16h. Nas terças-fei-
ras, porém, o Hemocentro só aten-
de pela manhã.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Desde o início da semana, é inten-
so o movimento no escritório do Es-
taR no Centro de Cascavel, por con-
ta de pessoas que buscam restituir
créditos de botons e aplicativo do es-
tacionamento regulamentado.

Em relação aos botons utilizados para
autenticação de vagas pelos parquíme-
tros não haverá restituição do custo do
aparelho, somente das recargas.

De acordo com a Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Transporte
e Trânsito) de Cascavel, durante qua-
tro anos de contrato com a empresa
responsável pelos parquímetros fo-
ram adquiridos 16.500 botons aos
valores de R$ 10 e R$ 12.

 “A Cettrans informa que devido
ao intenso movimento de pessoas na
sede do EstaR para a restituição dos
créditos, ainda não foi possível fazer
um levantamento de quanto será res-
tituído pelos motoristas”.

Já em relação ao aplicativo “Esta-
cione Cascavel” a companhia estima
que 60% dos 47 mil veículos cadas-
trados devam restituir créditos.

Restituição de
créditos

Hemocentro
pede, com
urgência,

doações de
sangue dos
tipos A e O
negativos  Reportagem: Romulo Grigoli

   Foto: Aílton Santos

CRÉDITOS para uso de parquímetros podem
ser restituídos no Estar



 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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Passado
misterioso

A presença dele era notória pe-
las ruas de Cascavel. O andarilho
chamava atenção por onde passa-
va e não por acaso. O cabelo espan-
tado e que dificilmente recebia cui-
dados se tornou a característica de
referência do personagem mencio-
nado. Esta é mais uma história da
série de matérias sobre persona-
gens que vivem na Casa Pop.

Há pouco mais de dois anos que
a vida do jovem seguiu um rumo di-
ferente. Em uma das abordagens
pelas ruas, ele foi convencido a re-
ceber ajuda e mudar o destino.

Desde então passou a fre-
quentar a Casa Pop, no Bairro

Santa Felicidade em Cascavel. O
cabelo inusitado já não faz parte
do visual e com roupas limpas e
bem vestido, difícil reconhecer
que era um andarilho.

A história de vida desse homem
é o que intriga a todos da equipe
que presta serviços a pessoas que
viviam em situação de rua. Sem
documentos, recebeu um nome a
partir do momento que foi acolhi-
do. “Conseguimos na Justiça a au-
torização para chamá-lo de Eduar-
do”, diz a coordenadora da Casa
Pop, Ana Laura Egewarth.

O fato dele ser diagnosticado
com um grau elevado de autismo,
dificulta conhecer sobre o seu pas-
sado. Eduardo atende a tudo o que
lhe é pedido, porém sem dizer uma
única palavra.

Andarilho que
recebeu o nome de

Eduardo vive na
Casa Pop

A equipe da Casa Pop espera que algum familiar possa reconhecê-lo e dar a ele
uma nova vida. “Uma vez fizemos o teste de DNA, pois havia uma mulher que
poderia ser a mãe dele, mas o resultado foi negativo”, esclarece
Ana Laura. Qualquer informação pode ser repassada
pelo telefone (45) 3902-1765.

A Secretaria de Saúde de Cascavel, através
do Departamento de Vigilância em Saúde,
participou ontem da oficina de trabalho
“Gestão da Assistência e Vigilância de
arboviroses relevantes no Paraná – 2018.”
Organizada pela Regional de Saúde, a
capacitação, cujo público alvo são médicos
e enfermeiros da atenção básica,
representantes da Urgência/Emergência,
técnicos da vigilância epidemiológica e
ambiental, além dos gestores, é direcionada
aos 25 municípios que compõem a Regional.

DIVULGAÇÃO

Nova vida
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 A morte de um macaco em Cas-
cavel mobilizou equipes de diversos
setores, principalmente por conta da
suspeita da febre amarela, que já
matou animais da mesma espécie
em pelo menos outros três estados.

O resultado do exame que com-
prove a causa da morte será divul-
gado pela 10ª Regional de Saúde
de Cascavel dentro do prazo de 15
dias, mas ainda assim medidas de
precaução entre animais não são
descartadas.

Atualmente o Zoológico Munici-
pal de Cascavel conta com 34 ma-
cacos: 29 pregos, quatro bugios e
um macaco aranha de testa branca.

Todos eles, segundo a Secreta-
ria de Meio Ambiente de Cascavel,
recebem cuidados. “No zoológico
fazemos monitoramento diário do
estado de saúde deles e todos es-
tão saudáveis”, afirma a Secreta-
ria de Meio Ambiente.

Todos eles são desverminados anualmente e não há necessidade
de exames mais complexos diante do estado dos animais. “Há muito
tempo não temos registros de doenças em nossos primatas. As últi-
mas situações verificadas foram de traumas ósseos e disputas entre
eles, que resultam em pequenos ferimentos”.

Além da pequena população de macacos no zoo, quem percorre o
Lago Municipal de Cascavel pode frequentemente observar outros
animaizinhos dessa espécie. “Lá estão grupos de vida livre, que per-
correm a mata do exército e arredores do lago”, cita a secretaria de
Meio Ambiente.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

 Monitoramento
diário é

realizado entre
macacos do zoo

Sem doenças

Saúde em dia
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Pós em Relações Familiares e Intervenções
Psicossociais abre inscrições

Única na região; especialização traz disciplinas com foco na família – dependência química, violência,
saúde mental, relações educacionais e de gênero, entre outros temas

Sucesso entre os profissio-
nais de Psicologia e de Serviço
Social, a Universidade Paranaen-
se – Unipar oferta a segunda tur-
ma da pós-graduação em Rela-
ções Familiares e Intervenções
Psicossociais, na Unidade de
Cascavel. A coordenação é da pro-
fessora Lucimaira Cabreira.

Com excelência em grade cur-
ricular e corpo docente, o curso
supre uma carência em formação
de profissionais nessa área na
região Oeste do Paraná. O obje-
tivo é fomentar uma visão crítica
sobre a área de intervenção em
questão, fornecendo meios e es-

SAIBA mais sobre o curso e
descontos no site da Unipar

tratégias para o contínuo aperfei-
çoamento intelectual e profissio-
nal dos participantes.

A formulação do curso contem-
pla disciplinas específicas, como A
centralidade da família enquanto
objeto das políticas públicas; A fa-
mília e a interface com o direito;
Aspectos históricos e transforma-
ções sociais da família; Concepção
das relações familiares na perspec-
tiva sistêmica familiar; Família e in-
terseccionalidade; Família e o ciclo
vital; Família e relações conjugais;
Família e saúde mental; Família e
Violência; Indivíduo com deficiênci-
as e relações familiares; O traba-

lho com família em situação de
dependência química; Paradig-
mas teórico-metodológicos da in-
tervenção psicossocial; Recursos
e técnicas de intervenções com fa-
mílias; Rede social e família; Rela-
ções de gênero e a família; e Rela-
ções educacionais e a família.

Não perca o prazo. As inscrições
estão disponíveis no site
www.unipar.br. A especialização
está prevista para iniciar em abril,
com aulas em regime quinzenal, às
sextas-feiras, das 19h às 23h, e
aos sábados, das 7h30 às 13h30.
Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone (45) 3321-1300.

DIVULGAÇÃO



LOCAL 11CASCAVEL, 22 DE FEVEREIRO DE 2018

Lar doce lar
Quem não gosta de se abrigar em

um cobertor quentinho dentro de casa
durante o rigor do inverno? Este privi-
légio que parece tão simples, no en-
tanto, é o que tem causado preocupa-
ção entre um grupo de voluntários.

Isso porque um casal de idosos
que mora no Bairro Brazmadeira, em
Cascavel, precisa de ajuda para cons-
truir uma nova casa, já que a que resi-
dem hoje está totalmente comprome-
tida e não resistiria ao mau tempo.

“Eles moram em uma casa de
madeira que já não vai mais supor-
tar a chuva ou o vento no inverno”,
conta a voluntária Cintia Helaine Ro-

drigues da Silva. Os dois são apo-
sentados e o homem, para comple-
mentar a renda, corta grama, cole-
ta recicláveis e faz alguns reparos.
Porém, a idade avançada não per-
mite tanto esforço e os serviços se
tornam escassos.

O grupo de voluntários se pro-
pôs a construir uma nova casa, des-
ta vez de alvenaria, com 45 metros
quadrados. Mas para isso depen-
de de doações. Segundo Cintia,
neste primeiro momento são ne-
cessários tijolos, cimento, rejunte,
pedras, areia, telhas e encanamen-
tos. A mão de obra também preci-
sa ser solidária. “Para a parte elé-
trica já conseguimos, falta agora
para a construção”, comenta.

A campanha de arrecadação co-
meçou na segunda-feira (19) e aos
poucos os materiais são recebidos.
As janelas e portas, por exemplo,
já estão garantidas.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos:Divulgação

IDOSOS moram em uma casa de madeira que está totalmente comprometida

COMO DOAR?
Para ajudar basta entrar em contato com Cintia, pelo telefone
(45) 99936-7983. De acordo com a voluntária, uma
marmoraria da cidade se comprometeu em recolher as
doações aos sábados e fazer o transporte até o endereço
do casal. Os horários serão previamente agendados.
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Denúncia de uma internauta ao
Hoje News mostra o descaso do
poder público quanto à acessibilida-
de. Em frente à antiga estrutura do
Posto Central, no cruzamento das
ruas Rio Grande do Sul e Souza Na-
ves, no centro de Cascavel, está pra-
ticamente destruída. Quem utiliza a
calçada precisa desviar dos buracos
e, em alguns casos, andar pela rua
se torna a única opção.

A cadeirante Jaqueline Scherer
conta que este problema é constan-
te e pouco combatido. No ano pas-
sado, ela sofreu uma queda no Bair-
ro Universitário e como consequên-
cia, teve um desvio na coluna. “Fui
subir a calçada e cai. Cheguei a
entrar com um processo contra o
município, mas infelizmente não
consegui provas suficientes para
ganhar a causa”, conta.

Jaqueline até tentou passar pela
calçada na Rua Souza Naves, po-
rém, não conseguiu. “A acessibilida-
de em rampas e calçadas são uma
das maiores dificuldades”, aponta.

De acordo com o presidente da
Adefica (Associação dos Deficien-
tes Físicos de Cascavel), Nelson Ca-
bral, calçadas acessíveis é um di-
reito da pessoa com deficiência. “É
um problema recorrente e que é re-
solvido com mais rapidez quando
envolve o poder público. Já quando
está ligada a uma calçada particu-
lar, por exemplo, a situação se es-
tende muito”, lamenta.

CPA DESATIVADA
Uma das formas de denunciar, fiscalizar e minimizar estes problemas é pela
Comissão Permanente de Acessibilidade, integrada à Seplan (Secretaria
Municipal de Planejamento). Entretanto, Cabral comenta que desde a troca
de gestão a entidade deixou de fazer parte da comissão. “Para que a gente
participe, é preciso que o município nos convide, nos dê esta abertura. Por
anos fizemos parte da comissão, mas desde janeiro de 2017 está
desativada”, relata o presidente da Adefica. Na CPA, segundo Cabral,
questões como a denunciada à reportagem são frequentemente discutidas, e
caso a solução demore a chegar, a comissão aciona o Ministério Público. “A
CPA é importante neste processo, pois assim é possível denunciar qualquer
irregularidade que fere o direito da pessoa com deficiência. A partir da
denúncia, fica bem mais fácil resolver o problema”, acrescenta.

Buracos
no meio do
CAMINHO

JAQUELINE não consegue
trafegar pela calçada

toda esburacada
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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, 22 de fevereiro de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Antonio Ribeiro da Silva  e Rosalina Fatima Polidorio de Souza Santos
2- Hilquias Barreto de Araújo e Mayara Dolla
3- Alberto Sebastião Gonsalves Rebinski e Rosimeire Teixeira dos Santos
4- Marcio José da Silva e Cristiane Aparecida Bogo
5- João Maria Ribeiro e Aparecida Barboza
6- Demario Luiz de Souza e Margarida de Fatima Nogueira
7-Erick  Anderson Beck Farago e Rosana Aparecida Paitch

O ministro-chefe da Casa Civil,
Eliseu Padilha, disse ontem que a
indicação para ministro do Traba-
lho “possivelmente” continuará
com o PTB. Ele frisou, no entanto,
que o presidente Michel Temer de-
seja que os novos ministros te-
nham uma atuação mais intensa
no final do governo. “[A indicação]
possivelmente continua [com o
PTB]. Mas o presidente pretende

Indicação para o Trabalho

Com o partido
Ontem, Temer recebeu o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e o líder
da legenda na Câmara, Jovair Arantes (GO). Eles foram comunicá-lo
oficialmente da desistência da indicação de Cristiane Brasil para a pasta.
A deputada também estava no encontro. Durante a conversa, Temer disse
que estava do lado do partido no imbróglio judicial criado após a
indicação da deputada. Com a saída da petebista de cena, a definição
do novo ministro ficará para março.

fazer nessa reforma uma reforma
em que os ministros pretendam
dar grande visibilidade a cada um
dos ministérios”.

Para Padilha, os últimos anos
dos governos federais são marca-
dos pelo “encolhimento” dos minis-
térios em virtude da saída de mi-
nistros para concorrer a cargos ele-
tivos. “O presidente quer fazer com
que o ministério tenha inclusive

uma dimensão maior com a nome-
ação dos novos ministros”. Minis-
tros do governo do presidente Te-
mer que vão se candidatar nas elei-
ções de outubro precisam deixar o
cargo até abril, em cumprimento à
legislação eleitoral.

INDICADO
O ministro-chefe da Casa Civil
encerrou o assunto dizendo que,
ainda assim, o PTB deve se sentir
representado no ministério do
Trabalho, uma vez que o secretário-
executivo, Helton Yomura, é
indicado do partido e ocupa
interinamente a pasta, acumulando
os cargos.

ELISEU PADILHA disse que “possivelmente”
ministério será do PTB

AGÊNCIA BRASIL
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 05
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 06

Tragédia em obra

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Uma tragédia ocorreu em uma
obra no fim da tarde de ontem, em
Cascavel. Foi em uma construção
na Rua Belo Horizonte, no Centro.

Quatro pessoas foram engolidas
pela terra, em uma vala de aproxi-
madamente três metros. O Corpo
de Bombeiros foi acionado e che-
gou ao local com duas ambulânci-
as e dois caminhões para socorrer
as vítimas soterradas.

No canteiro de obras, trabalha-
dores desesperados usaram ferra-
mentas para ajudar no socorro. Os
portões foram fechados para aces-
so da imprensa, por questões de
segurança. A área foi isolada. Fun-
cionários entravam e saíam o tem-
po todo, com pressa.

Depois de muito empenho para
o resgate, duas pessoas foram en-
contradas mortas.

Logo o terceiro trabalhador foi
encontrado com vida e levado a
uma das ambulâncias. Sujo de ter-
ra e aparentemente sem ferimen-
tos pelo corpo, ele estava abala-

do. Aos bombeiros, disse poucas
palavras, apenas que trabalha há
muito tempo com construção. O
trabalho dos bombeiros foi em
manter a vítima consciente. Em-
bora abalado com a tragédia, ele
não corre risco de morte.

AGLOMERAÇÃO
Em frente à obra, muitos curiosos e
gente que veio de bairros próximos
apenas para ver o que estava
ocorrendo. Ninguém soube contar
como aconteceu o acidente, já
que os demais funcionários
estavam bastante abalados.
Logo depois da correria, a terceira
vítima fatal foi encontrada pelos
bombeiros. Um casal, que parecia
ser responsável pela obra,
chegou ao local.
IML (Instituto Médico Legal) e
Polícia Civil foram acionados, além
da Polícia Científica. Mas esta,
segundo o Corpo de Bombeiros,
alegou que só atenderia o caso
mediante autorização de um
delegado de polícia.

DUAS ambulâncias e dois
caminhões foram acionados para

atender a ocorrência

TRABALHADORES e Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas
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Giro da
Violência
Julgado por tentativa
Alcindo Felício Ramos será julgado
hoje por tentativa de homicídio, no
Fórum de Cascavel. Ele está preso há
um ano e cinco meses pelo crime. O
acusado e mais um adolescente
foram apontados por tentar matar
Josiel Nunes de Carvalho. O crime,
cometido com arma de fogo, ocorreu
no dia 9 de fevereiro de 2016. O
julgamento ocorre no Fórum, a
partir das 13h.

Acidente carro e moto
Ana Paula Carneiro, 31 anos, ficou
ferida em um acidente na tarde de
ontem, na região do Ciro Nardi em
Cascavel. Ela estava em uma Honda
Biz, que seguia pela Barão do Cerro
Azul, e foi atingida por um
Chevette, que saía do
estacionamento. Ela teve ferimentos
leves e foi levada à UPA Brasília.

Veículo encontrado
Um Gol, que havia sido furtado na
madrugada de ontem, no Bairro
Claudete em Cascavel, foi recuperado
pela Polícia Militar. O veículo estava
abandonado na região do Bairro
Morumbi, depenado: os bandidos
levaram bateria, rádio e estepe do
veículo e deixaram o carro na
esquina da Rua da Gávea com a Rua
Serra do Mar. O carro foi
encaminhado ao pátio da 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Penitenciária alagada
Depois das reportagens falando

a respeito da estrutura precária da
PEC (Penitenciária Estadual de Cas-
cavel) e que as visitas retornarão
mesmo com a estrutura destruída,
o Hoje News recebeu um vídeo
mostrando a situação do lado de
dentro da unidade. Imagens enca-
minhadas à reportagem por uma
fonte segura e que não será revela-
da por questão de segurança.

O vídeo, que pode ser conferido
na página do Facebook dos jornais
O Paraná/Hoje News, mostra a
situação calamitosa da unidade. E
não só nas celas. O chão está ala-
gado. Por todos os lados, goteiras.
Na escada, a água escorre. Reali-
dade que, segundo informado à
nossa reportagem, se repete mes-
mo em dias de sol, considerando
que a água da chuva fica acumula-
da na laje e escorre mesmo nos
dias em que não chove.

Na edição de ontem, a reporta-

gem repercutiu um ofício, protocola-
do pelo Sindarspen (Sindicato dos
Agentes Penitenciários) ao Depen e
à Secretaria de Segurança Pública,
pedindo que as visitas não sejam li-
beradas até a reparação da estrutu-
ra da unidade e solicitando melhora
no efetivo e nas condições da PEC.
Segundo o Depen, a visitação segui-
rá um cronograma especial. As visi-
tas serão no primeiro e segundo fim
de semana de março, sempre às
sextas, sábados e domingos, sendo
duas galerias por dia. Cada preso
poderá receber a visita de dois adul-
tos ou crianças acompanhadas por
um adulto. É indispensável a apre-
sentação da credencial de visitas.

Um rapaz ficou ferido em um acidente na manhã de ontem, no Bairro São
Cristóvão em Cascavel. A batida ocorreu na Avenida Brasil, esquina com a
Avenida Rocha Pombo. Luciano Reis da Silva, 24 anos, era passageiro da
Honda Biz, que seguia pela Brasil. A moto bateu em uma Honda CG, que
estava na Rocha Pombo. Populares não viram quem furou o sinal vermelho. O
jovem teve ferimentos leves e foi levado à UPA Brasília. Os pilotos das motos
recusaram encaminhamento ao hospital.

FÁBIO DONEGÁ

 Reportagem: Tatiane Bertolino

OUTRO LADO
Em nota, o Depen afirma que a unidade já passou por diversos reparos, desde
a rebelião de 2017 e que a direção informa que a PEC está em plenas
condições de ofertar a visitação aos familiares a partir de março. Quanto ao
vídeo, o Departamento diz que não é possível afirmar a data e o local em que
ele foi gravado. E que um procedimento administrativo será aberto para apurar
o possível vazamento de imagens em área restrita e de segurança.
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 Na Capital
Os vereadores Pedro Sampaio (PSDB) e Olavo Santos (PHS)
estão em Brasília.  Um dos assuntos que motivou a visita

dos legisladores está relacionado à violência e abuso
sexual. A pauta já foi debatida na Câmara e agora precisa

de articulação nacional para que possa fortalecer as
políticas de combate a estes crimes. A busca de recursos

também figura entres os compromissos.

Respeito às filas
O secretário de Saúde de
Cascavel, Rubens Griep,
mantém a fama de não
permitir a ação de “fura-
fila” para atendimentos.
Fonte próxima afirma que
não é raro Rubens abrir o
sistema e mostrar a posição
dos pacientes na espera por
procedimentos, inclusive
para os vereadores que
tentam interceder por
amigos ou eleitores. A
secretaria é uma das mais
assediadas por mandatos
assistencialistas.

Lunardelli
Ainda não há previsão de
quando o Hospital Jacomo
Lunardelli, comprado pela
Prefeitura em dezembro,
começará dar espaço
temporariamente à UPA
Brasília, até que a Unidade

de Pronto-Atendimento seja
reformada.

Família 1
A secretária estadual da
Família e Desenvolvimento
Social, Fernanda Richa,
lança hoje a edição
atualizada da publicação
“Manual de Prevenção de
Acidentes: Atenção à
Pessoa Idosa”, do médico
geriatra Luiz Bodache.

Família 2
A apresentação acontece na
abertura do Seminário de
Valorização da Pessoa
Idosa, que acontece na
sede da Amop. O manual
mostra a importância da
prevenção contra acidentes
domésticos com pessoas
idosas e os principais
acidentes a que esse
público está sujeito.

IPTU 2018

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O prefeito Leonaldo Paranhos assinou o Decreto nº
14.030, publicado no Diário Oficial de ontem definindo
os prazos e as formas de pagamento dos tributos
municipais para o exercício 2018. Com isso, os cerca de
150 mil carnês que chegarão aos contribuintes nas
próximas semanas terão vencimento em abril.

Um clima de mistério
e indecisão marca a che-
gada do relatório do Tribu-
nal de Contas do Paraná
(TCE-PR), que precisa de
aprovação da Câmara de
Vereadores de Cascavel,
sobre o mandato do ex-
prefeito Edgar Bueno
(PDT). Até segunda-feira
(27), os sete votos que
podem salvar o futuro po-
lítico de Edgar precisam
de definição.

Esse será o teste se o
ex-prefeito perdeu apoio
entre seus aliados. Mes-
mo fora do mandato, Ed-
gar segue em articulação

Indecisão
nas contas

política e responde pela
Secretaria de Assuntos
Estratégicos do Governo
do Estado. O preciosismo
dos poucos votos dispo-
níveis pode inclusive ser
um incentivo a negocia-
ções, já que a votação
pode ser apertada.

O vereador Paulo Por-
to (PCdoB) não estará na
sessão, fato que cria
uma expectativa ainda
maior sobre a situação.
Poucos são os vereado-
res que já declararam o
voto, mas nem assim o
caminho se desenha de
forma evidente.

 A reforma da UPA Tancredo ainda não foi concluída.

 A proposta é passar a atender adultos após as adequações.

RESSALVAS
A maioria dos legisladores alega que ainda não analisou de
forma detalhada o relatório, mas em alguns casos o motivo
real pode ser a tentativa de convencimento para livrar Edgar
Bueno das ressalvas que O Tribunal de Contas interpôs
referente a fontes de recursos com saldos descobertos e
ainda as decorrências. Edgar Bueno corre contra o tempo
para que a reprovação de suas contas não signifique sua
ausência da disputa política por oito anos.

VEREADORES apreciam as contas de Edgar na próxima terça-feira

 FLAVIO ULSENHEIMER
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Paranhos afasta servidor
Por determinação do prefeito Leonaldo Paranhos, o presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), Alsir Pelisaro, afastou

ontem o encarregado do Setor Operacional de Trânsito, o servidor José
Valdecir Martins. “Tenho cobrado insistentemente uma atuação mais

presente e uma ação mais proativa dos agentes na solução dos problemas
de trânsito em nossa cidade, mas pelo que tenho visto, permanece a mesma

cultura de sempre”, enfatiza Paranhos.
Ainda segundo o prefeito, mudanças serão feitas em qualquer setor que não
estiver em conexão com a linha de atuação do governo, que é a construção

de uma cidade mais humana, e isso inclui também o trânsito.

Fim de
prazo

 Reportagem: Edna Nunes
   Foto: Aílton Santos

CONTEÚDO
PÚBLICO
O conteúdo do estudo será
público depois que o relatório
for entregue para o Poder
Executivo, ação que cumpre a
legislação vigente em Cascavel.
O trabalho da Comissão se
encerra com esse ato.
A velocidade da decisão sobre o
caso depende também do contrato
que garante à adição de 120 dias
a prestação de serviços pela
empresa que prestava serviço no
último contrato. As partes são
livres para questionar judicialmente
a decisão sobre o relatório.

Licitação do
transporte rural está
emperrada desde o

mês passado

A comissão responsável
pela licitação do Transporte Es-
colar Rural de Cascavel, reali-
zada em 19 de janeiro, encami-
nha hoje (21) para o prefeito
Leonaldo Paranhos o relatório
contendo o parecer técnico da
situação. Depois disso, a deci-
são de manter ou não o certa-
me é exclusivamente do poder
executivo.  A licitação foi parali-
sada por recursos e precisou

respeitar os prazos legais.
O presidente da Comissão de

Licitação, Emerson Marcante,
conta que os trabalhos estão
concluídos e que devem emba-
sar a decisão do prefeito sobre
a contratação dos serviços. “A
partir de agora o executivo pode
pedir um parecer jurídico, mas o
trabalho técnico de observação
dos fatos já foi feito pelos mem-
bros da comissão”, explica.
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Foi aprovado em primeiro turno
de votação, na sessão plenária de
ontem, na Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep), o projeto de lei
que proíbe a exigência de caução
de qualquer natureza para interna-
ção de animais em hospitais ou clí-
nicas veterinárias da rede privada
em todo o estado.

A matéria, de autoria do deputa-
do Rasca Rodrigues (PV), recebeu 37
votos favoráveis e apenas um voto
contrário. Segundo o texto, a proibi-
ção da modalidade de cobrança se
aplica em casos de emergência e
urgência, como atropelamentos,
acidentes graves, lesões com risco
de morte e outras situações que
sejam consideradas emergenciais.

De acordo com o autor do proje-
to de lei 758/2015, o objetivo da
proposição é coibir a prática da exi-

gência de caução de qualquer na-
tureza como condição para a inter-
nação de animais em situação de
risco. Em caso do descumprimen-
to da norma, segundo a proposta,
as clínicas e hospitais veterinários,
além do pagamento de multa, de-
verão devolver o valor depositado
em dobro ao depositante.

 Três projetos de lei foram aprovados em redação final na ses-
são plenária desta quarta-feira. São eles: o projeto de lei nº 186/

2017, da deputada Claudia Pereira (PSC), que insere no calendário
oficial de eventos do Estado do Paraná a Festa do Carneiro Rechea-

do, do município de Altamira do Paraná; o projeto de lei nº 198/
2017, da deputada Cristina Silvestri (PPS), que institui o Dia Estadu-
al do Imigrante Italiano, a ser comemorado anualmente no dia 21 de
fevereiro; e o projeto de lei nº 465/2016, do deputado Claudio Palozi
(PSC), que institui a Semana Estadual do Campo Limpo. Os projetos

seguem agora para sanção, ou veto, do Poder Executivo.
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DEPUTADOS estaduais na sessão
de ontem da Assembleia Legislativa

Sem caução
TV por assinatura
O projeto de lei nº 193/2016,
do deputado Hussein Bakri
(PSD), que proíbe as operadoras
de TV por assinatura de enviar
cobranças ou qualquer outro tipo
de aviso a seus assinantes por meio
de mensagens veiculadas em meio
à programação televisiva habitual,
foi aprovado em segunda
discussão. O texto determina que
fica a critério das empresas de TV
por assinatura disponibilizarem um
canal exclusivo aos assinantes que
veicule todas as mensagens e avisos
pertinentes à assinatura do serviço.

Redação final
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A oposição foi derrotada na Câmara Federal, de forma acacha-
pante, por 340 votos a favor e 72 contra, chancelando a intervenção
na segurança pública do RJ. Agora, nesta terça-feira (20), o Senado
confirmou a intervenção.

PT, PC do B e Psol são três siglas partidárias mequetrefes,
que só querem ver o circo pegar fogo. Mesmo diante de uma
situação realística da insegurança pública no Rio de Janeiro, ainda
assim os partidos preferem a picuinha e a politicagem rasteira
para contrariar o governo federal, o qual, independente de sua
ideologia, apenas fez cumprir a Constituição a uma situação in-
contestável por que passa o Estado do Rio de Janeiro.

Os deputados Alessandro Molon, Benedita da Silva, Celso Pan-
sera, Chico Alencar, Glauber Braga, Jandira Feghali, Jean Wyllys,
Luiz Sérgio e o suplente Wadih  Damous deveriam ter mais responsa-
bilidade, principalmente com  seu Estado, em vez de engrossar o
coro da rebeldia ao governo federal. Pois há momentos na vida  que
se devem esquecer as animosidades políticas para de forma solidária
reunir forças e ideias para enfrentar questões cruciais, por exemplo,
como as referentes à segurança de  ir e vir de uma população.

É evidente que “a gente não tem de estar sempre de acordo com
a maioria”, como se manifestou Chico Alencar, mesmo porque as
pessoas racionais devem saber distinguir o joio do trigo.

É mais que natural que os políticos contrários à intervenção sejam
penalizados eleitoralmente na disputa  pelo governo do Rio, bem como nas
demais eleições em todo o país. O Brasil não pode ter cor partidária. Os
políticos devem respeitar as necessidades dos Estados e da população.

VITÓRIA DA
 INTERVENÇÃO FEDERAL

 Zoonose
A Câmara de Cascavel
aprovou um requerimento
de autoria do vereador
Policial Madril (PMB),
questionando o Poder
Executivo acerca da
elaboração do projeto ou
implementação do Centro
de Zoonoses. O
parlamentar pede cópia do
projeto, caso exista, qual o
prazo para início das
obras; se foram
formalizados convênios
com entidades de proteção
aos animais para
acolhimento e quais as
entidades conveniadas.
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“A minha relação com os
dois outros Poderes da

República é de harmonia.
Eu defendo a harmonia

entre os Poderes. Mas sou
muito firme na defesa do

Poder que eu presido.
Então ninguém vai pensar
que isso aqui é puxadinho

de qualquer outro”.

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

O trabalho do
Cmei Pedro
Dambros, que
acolhe entre os
alunos mais de
 20 crianças
haitianas em
Cascavel.

A falta de
comprometimento
de servidores
públicos que
debatem política
em grupos de
WhatsApp em
horário de
expediente.

PREVISÃO DO TEMPO
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09/03 - 08h19

CRESCENTE
23/02 - 05h09
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nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor

federal aposentado

 Precatórios
O coordenador da Câmara
Técnica Tributária da Acic,
Michel Lopes, informa da
possibilidade de empresas
quitarem débitos em dívida
ativa com o governo
estadual utilizando
precatórios – para
abatimento da maior parte
do valor da dívida. Para ter
acesso, o débito precisa
estar inscrito junto à
Receita Estadual e valem,
para efeitos de uso dos
precatórios, àquelas que
foram inscritas em dívida
ativa até o dia 25 de
março de 2015.

AGÊNCIA BRASIL

Eunício de Oliveira,
presidente do Senado.
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Balada
Amanhã tem Noites

Brasileiras - Samba Futebol
Clube no Botequim da

Esquina, das 18h às 23h.

oOo
E no Hooligans Pub

Cascavel  tem especial
reggae, rap e hip-hop

e a banda Raiz
Vermelha, às 23h.

Aula de música
O professor Cyro Bittencourt vai ministrar aulas de

musicalização e violão no espaço Casanóz. As turmas são
de no máximo 12 alunos. O curso tem duração de dois
anos divididos em quatro módulos, com duração de 6

meses cada módulo.  As aulas serão uma  vez por semana e
começam dia de 5 de março, das 18h às 19h30. O

formulário de inscrição está disponível em https://goo.gl/
forms/qkOgmzIOcag0Yx2G2.

O endereço é Rua Presidente Kennedy, 2.396.

Solidariedade
Dias 8, 9 e 10 de março, o
Cascavel Rosa vai promover
um megabazar em prol do

Cemic do São Cristóvão. São
roupas novas e usadas,

calçados, acessórios, móveis
e utensílios.

Quem quiser colaborar pode
fazer doação de produtos.

Será das 10h às 20h.
Mais informações pelos

telefones: (45)
9 9915-0272 e 9 9808-6181.

A força não provém da
capacidade física.

Provém de uma vontade
indomável.

Mahatma Gandhi

Felicidades!

 Solange Cardoso Filipin,
Renata Cholbi, Paulo

Carlesso, Mateus Barreto
Tainha, Su Oliveira, Luiz

Alberto Moir e Tati Thomaz.

 Nathalia Pizzi
pelas lentes de

Arivonil Policarpo

De bem com a vida, Andressa Carvalho
DIVULGAÇÃO



ÚLTIMA HORA24 HOJE NEWS, 22 DE FEVEREIRO DE 2018

PLACAR DE ONTEM
COPA DO BRASIL

Atlético-PR* 5 x 4 Tubarão
Londrina 1 x 2 Ceará*

Remo 1 x 2 Internacional*
        Criciúma 1 (4 x 5)1 Cianorte*

Figueirense* 2 x 1 Oeste
          Goiás* 0 (6 x 5) 0 Boa Esporte

Bragantino* 1 x 0 Altos
Cuiabá* 3 x 1 Aparecidense

Ponte Preta* 1 x 0 Inter de Limeira
Botafogo-PB 0 x 4 Atlético-MG*

RECOPA SUL-AMERICANA
    Grêmio 0 (5 x 4 )0 Independiente

LIBERTADORES
Nacional* 1 x 0 Banfield

J. Wilstermann 4(2 x 3) 0 Vasco*

PAULISTA
Ituano 2 x 1 São Paulo

GAÚCHO
N. Hamburgo 0 x 0 Cruzeiro

CARIOCA
Bangu 0 x 4 Fluminense

Flamengo 4 x 0 Madureira

LIGA DOS CAMPEÕES
Sevilla 0 x 0 Man. United

Shak. Donetsk 2 x 1 Roma

* Na próxima fase

Furacão vence jogo de nove
gols com tento nos acréscimos

O Atlético-PR está na terceira fase
da Copa do Brasil, mas a classifica-
ção custou muito ao time, que preci-
sou vencer o Tubarão por 5 a 4 na noite
de ontem, na Arena da Baixada. O
adversário do Furacão será o Ceará,
que bateu o Londrina por 2 a 1.

Os nove gols foram feitos no
segundo tempo. Isso mesmo: a
partida foi para o intervalo com pla-
car zerado. Bergson entrou para
substituir Ribamar e abriu o placar
logo aos seis, após passe de Ros-
setto. No entanto, o Tubarão em-
patou (pela primeira vez) aos 10min
com Matheus Barbosa.

Batista chegou a virar o jogo aos
18min com um toque de cabeça, mas
Matheus Rossetto voltou a aparecer
aos 24min e selou o novo empate –
não perca a conta: naquele momen-
to, o placar ainda estava 2 a 2.

A Arena da Baixada explodiu de
vez aos 29min, quando Guilherme
tentou um voleio e foi derrubado
pelo xará Guilherme Amorim. O pró-
prio atacante executou a cobrança
do pênalti e, com paradinha, deu a
vantagem ao Furacão.

Mas ainda faltava a entrada de
Lucas Costa; o zagueiro substituiu
Petterson aos 32min e, em seu pri-
meiro toque na bola, cabeceou para
o fundo da rede. Pouco depois, aos
39min, Daniel Costa virou o jogo e
colocou o Tubarão na frente mais
uma vez.

Só que a estrela dos minutos
finais pertencia ao Atlético-PR. Com
sua torcida como trunfo, a equipe
de Fernando Diniz empatou com
Thiago Heleno, aos 45min, e fez o
gol derradeiro aos 47min com Feli-
pe Gedoz – um golaço, por sinal.

Cianorte
avança

Outro paranaense que
avançou ontem na Copa
do Brasil foi o Cianorte,

que garantiu a vaga na 3ª
fase fora de casa, ao

vencer o Criciúma nos
pênaltis por 5 a 4, após

empate sem gols no
tempo normal. Agora, o

Leão do Vale terá o
Internacional de Porto
Alegre pela frente, em

dois jogos. A ida será na
casa do Colorado e a

volta com mando
paranaense.

Vasco avança
O Jorge Wilstermann conseguiu o que parecia impossível e venceu o Vasco por 4 a 0 no
tempo normal do jogo de volta da 3ª fase da Libertadores, na Bolívia. O placar foi o mesmo
aplicado pelo time carioca no jogo de ida. Com isso, a decisão da vaga no Grupo 5 foi
definida nos pênaltis. Melhor para o goleiro Martín Silva, que defendeu três cobranças e virou
o herói da vitória vascaína por 3 a 2 e da classificação.

Campão da Libertadores 2017, o Grêmio venceu o Independiente, campeão da Sul-Americana 2017, nos pênaltis, por
5 a 4, na noite de ontem, em Porto Alegre, e faturou o título da Recopa Sul-Americana. Foi o terceiro título expressivo do
Imortal em três anos, depois de ter conquistado ainda a Copa do Brasil 2016. Ontem, no tempo normal, houve empate
sem gols. A igualdade também havia sido a tônica do jogo de ida, na Argentina, mas por 1 a 1. Maicon, Cícero, Jael,
Everton e Luan marcaram para o Grêmio e Grohe defendeu a cobrança de Benitez.

GRÊMIO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

 Compartilhe sem medo os seus se-
gredos com quem ama. Bom dia para
fazer trabalho em equipe. Lidere os
colegas com jogo de cintura.

To
ur

o

 Se o romance anda meio morno, seja
mais ousada e surpreenda na intimida-
de. O par vai adorar. Defina metas para
a carreira. No trabalho, pode atrair
bons aliados.

G
êm

os

Na vida a dois, reforce o companhei-
rismo e faça planos para o futuro com
seu bem.  Você estará mais ambiciosa,
disposta a aprender e progredir.

C
ân

ce
r Com seu amor, falem do futuro e lutem

juntos para conquistar o que desejam!
Faça cursos, melhore seu currículo e
corra atrás de suas ambições.

Le
ão

Que tal uma viagem romântica? Tra-
balho em equipe vai render mais. Se
está pensando em promover algumas
mudanças, a hora é essa.

V
ir

ge
m No trabalho, todos vão notar sua de-

dicação e responsabilidade. Há boas
chances de firmar uma sociedade bem
vantajosa.

Li
br

a

Também vão esquentar a paixão. Mo-
mentos inesquecíveis a dois. Apoie seu
parceiro em tudo o que puder.  Sair da
rotina pode fazer bem ao romance.

E
sc

or
pi

ão Mais romantismo e sedução a dois. Sim-
patia e criatividade contarão pontos no
emprego. Mostre que tem iniciativa e
vai se sobressair em tudo o que fizer.

Sa
gi

tá
ri

o Valorize o diálogo e o romantismo.
Paixão e desejos vão esquentar. Pode
conhecer alguém que vai mexer com
seu coração.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Programas caseiros com o par serão

deliciosos. No trabalho, você estará
mais confiante e convincente. Defenda
suas opiniões, sem impor sua opinião.

A
qu

ár
io  Aposte no diálogo para resolver dife-

renças com seu amor. No trabalho,
explore seus pontos fortes e dê ideias
originais.

 P
ei

xe
s Se está só, livre-se da insegurança e

invista sem medo na conquista. Seu jei-
to dedicado e carinhoso vai encantar o
parceiro e melhorar a convivência.
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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

MALHAÇÃO
Roney, Keyla e Tato seguem para o

local onde encontraram Aldo. Lica con-
versa com Felipe, e Samantha sente
ciúmes. Aldo se esconde de Tato, Ro-
ney e Keyla. MB conta a Felipe e Sa-
mantha que seus pais fugiram, deixan-
do-o para trás. Bóris confronta Edgar
sobre a autoria das falsas notícias so-
bre Dóris e o Cora. Benê e Guto em-
barcam para Campinas, e Josefina e
Keyla se emocionam. Keyla tem uma
ideia para responder às notícias falsas
sobre o Cora, e Ellen aprova. Juca é
abordado por fãs de seu vlog. MB con-
ta seus segredos para K1. MB se de-
sespera com a chegada da polícia à
sua casa.

TEMPO DE AMAR
Vicente e Inácio selam um acordo

de paz em nome de Maria Vitória. Lu-
cas afirma a Henriqueta que jamais
desrespeitará Angélica. Olímpia rece-
be uma proposta de emprego. Eunice
pede perdão a Reinaldo e os dois rea-
tam. Celina revela a Alzira e Bernardo
que o pai de Artur foi preso. Dirce exige
que Artur liberte o pai da prisão. Eva se
insinua para Conselheiro.

DEUS SALVE O REI
Lucrécia flagra Tila no quarto de

Rodolfo e despede a criada do castelo.
Lucrécia comunica que voltará para Al-
caluz. Orlando fica triste com a partida
de Lucrécia. Os feirantes seguem a
ideia de Amália e montam suas barra-
cas junto ao muro do castelo. Afonso
deixa Catarina furiosa ao se negar a
cumprir a ordem da princesa para reti-
rar à força os feirantes do castelo. Ulis-
ses diz a Saulo que não está mais com
Selena. Amália consegue convencer
Virgílio a adiar o casamento por mais
um mês. Cássio insiste para que Sau-
lo retorne à academia. Diana incentiva
Tiago a se inscrever no torneio.

AMOR PROIBIDO
Firdevs liga para Bihter desespera-

da e pedindo ajuda. Bihter se irrita e
desabafa com Adnan. Bihter fecha a
porta na cara de Deniz. Hilmi se dispõe
a ajudar Firdevs quando, na verdade, ele
mesmo armou a cilada para ela. Peyker
defende a mãe durante uma discussão
com Nihat e ele sai de casa.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Luiz Monteiro exige que Fernanda se

despeça da família e vá embora com ele,
se quiser ver o menino. Pressionada, ela
magoa Carlos e seus os pais ao se des-
pedir dizendo que não os ama e vai em-
bora com Luiz. Téo diz a Isabela que o
comercial com a Mal Amada foi um su-
cesso. Carlos pede a Pedro e Amélia
que perdoem Fernanda por ela está so-
frendo de uma loucura temporária por
causa do desaparecimento de Pedrinho.
Dr. Inácio confirma que Luiz Monteiro está

vivo. Pedro se angustia e teme pela vida
de Fernanda e Pedrinho. Isabela diz a
Téo que está disposta a mudar.

CARINHA DE ANJO
Silvestre entrega flores para Franci-

ely, mas a empregada pensa ter sido
enviado por Ribeiro. Cristóvão fica cho-
cado e conversa com Fátima a respei-
to das acusações equivocadas de Gus-
tavo. Fátima entrega as chaves de sua
casa para o advogado e convida ele para
morarem juntos. Emocionados, os dois
se beijam. Cecília e Fabiana investigam
quem anda colando os cartazes nas
costas das colegas e encontram o
material debaixo da cama de Valenti-
na. A garota nega que as coisas sejam
dela. Haydee descobre que a sopa que
Flávio preparou estava cheia de laxan-
te. Flávio justifica que o porteiro deve
estar inventando a história para tentar
ganhar uma indenização.

 • BAND

GLOBO  DO OUTRO LADO DO PARAÍSO

Lorena recebe a notícia sobre a morte de
Vinícius e decide ir embora de Palmas. Ja-
nete não consegue alertar Clara sobre o ví-
cio de Beth. Beth conversa com a filha sobre
a ideia de Renan. Clara decide procurar Mer-
cedes ao saber da morte de Vinícius. Rato e
Zé Victor vigiam a mina. Valdo desiste de
contar para Ivanilda sobre a esmeralda gi-
gante. Renan avisa a Beth que não terá como
criar uma grife para ela. Xodó fica com Cleo.
Cido sugere que Suzy tenha diversas com-
panhias para suas noites e Adinéia não gos-
ta. Nádia decide fazer uma festa para Melis-
sa. Lorena entrega seu apartamento para
Laura morar com Rafael. Sophia olha des-
confiada para a parte interditada na mina e
Mariano tenta disfarçar. Renato indica onde
Zé Victor pode encontrar Tônia. Mariano che-
ga à casa de Lívia.

 Rato e Zé Victor
vigiam a mina

DIVULGAÇÃO
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CI
NE
M
A

Baseado em uma ideia original do autor
Guillermo del Toro e Daniel Kraus, o filme
A forma da água foi desenvolvido desde
o início como uma história pensada para
o cinema e para a literatura. No Brasil, o
filme estreou  em 1o de fevereiro e o livro
será lançado mundialmente em 27 de
fevereiro.
Com 13 indicações ao Oscar 2018, o
filme estreia hoje no Shopping JL.
Confira as sesões:

SALA III
SESSÕES: Diariamente às
14h20, 16h40, 19h e 21h20.

  PANTERA NEGRA
SALA 2

SESSÕES: Diariamente, às 14h, 16h, 16h30.

FILME A FORMA DA ÁGUA ESTREIA
COM 13 INDICAÇÕES AO OSCAR


