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Mais perto do fim
O prefeito Leonaldo Paranhos praticamente decretou o fim da Companhia de Engenha-
ria de Transporte e Trânsito (Cettrans) após uma reunião com o presidente Alsir Pelissa-
ro e o diretor Pedro Silvério, na manhã de ontem. Ele vai aguardar o tempo de um ano

estipulado para a avaliação das ações, mas afirmou que “provavelmente faremos
opção pela extinção”. A companhia deverá ser transformada em autarquia.
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Enquanto a diretoria cascavelense resolve nos bastidores o impasse quanto à nova
casa da equipe neste ano, o Cascavel Futsal tem seu primeiro grande desafio de
2018 neste fim de semana. O maior vencedor do Estado com cinco títulos
paranaenses medirá forças com o atual campeão da Série Ouro. O duelo com o
Pato Branco, em caráter amistoso, está marcado para as 20h deste sábado no
Ginásio Dolivar Lavarda, casa do Pato. Será um desafio e tanto para o time
cascavelense, que passou por um ano de reestruturação em 2017, terminou o
Estadual na terceira posição e nesta temporada voltará a disputar a Liga Nacional.
Para isso, reforçou o elenco, sendo o retorno do ala Rafinha o principal deles, para
retomar a parceira vitoriosa com Adeirton. O técnico Nei Victor também manteve
no elenco os destaques do último ano, como o goleiro Alê Falcone (foto). Já o
Pato, do técnico Lacerda, reforçou-se ainda mais. Destaque para o pivô
Hernandes, artilheiro do Paranaense 2017 com a camisa do Cascavel Futsal.

GAÚCHO
21h30 Caxias x B. de Pelotas

MINEIRO
20h30 Tombense x América

ESPANHOL
17h La Coruña x Espanyol

FRANCÊS
16h45 Strasbourg x Montpellier

ALEMÃO
16h30 Mainz 05 x Wolfsburg

CARIOCA
17h Fluminense x Flamengo

PAULISTA
17h Corinthians x Palmeiras

GAÚCHO
19h Grêmio x Novo Hamburgo

JOGAM HOJE

JOGOS DE SÁBADO

INGLÊS
11h15 Man. United x Chelsea

COPA DA LIGA INGLESA
13h30 Arsenal x Man. City

ITALIANO
16h45 Roma x Milan

FRANCÊS
17h PSG x Olympique

PARANAENSE
16h Coritiba x Rio Branco

CARIOCA
17h Portuguesa x Vasco
19h30 Botafogo x Cabofriense

GAÚCHO
17h Internacional x São Luiz

PAULISTA
17h São Paulo x Ferroviária
19h30 Santos x Santo André

JOGOS DE DOMINGO

Outra opção do Cascavel Futsal, esta considerada mais radical, é atuar
em outra cidade neste ano pela Liga. Esta é a terceira alternativa da
diretoria, que tem o ginásio da Coopavel como primeira opção, seguida
pelo Ginásio da Neva. Apontar três locais para sediar jogos é praxe
protocolar em competições e a terceira opção da Serpente Tricolor é sair
da cidade para receber uma partida pela Liga Nacional por conta da
incompatibilidade do Ginásio Sérgio Mauro Festugatto com as regras da
competição, por causa do recuo da quadra, que não há como ser mexido.

 Ginásio da Coopavel
recebe melhorias e

pode ser a nova casa
do Cascavel Futsal

em 2018

O torcedor que nos últimos
anos se acostumou a marcar pre-
sença nos jogos do Cascavel Fut-
sal no Ginásio da Neva pode ter
que enfrentar um novo percurso na
cidade para acompanhar aos jo-
gos da equipe em 2018. É que atu-
almente o ginásio da Associação
Atlética Coopavel, na BR-467, saí-
da para Toledo, é a opção número
1 para a Serpente Tricolor mandar
seus jogos na temporada em que
retorna para a Liga Nacional e na
qual tentará ampliar sua hegemo-
nia como maior vencedor do Cam-
peonato Paranaense.

Com o retorno à maior competi-
ção do salonismo nacional, os ve-
lhos problemas voltaram à tona no
Ginásio da Neva. Na última quinta-
feira o prefeito Leonaldo Paranhos
esteve no local com uma equipe de
apoio formada por diretores e técni-
cos da Secretaria Municipal de Cul-
tura e Esporte e constatou a neces-
sidade de melhoria na estrutura,
mais especificamente em três pon-
tos: iluminação, pintura nas rampas
de acesso e cabines de imprensa.

“Foi feito um levantamento do
que precisa ser feito. Não são pro-
blemas de agora, são de muitos
anos. O ginásio foi inaugurado há
33 anos [em 1985] e só recebeu
grandes melhorias em 1996 e
2007. O prefeito volta a despachar
nesta quinta-feira [volta de Brasília/
DF) e então vai ser levantado junto
às outras secretarias o que cada
uma pode disponibilizar para a so-
lução dos problemas, como servi-
ço, material ou mão de obra. É uma
saída para não precisarmos abrir
licitação, o que faz o processo de-
morar cerca de 90 dias. Com a ação
conjunta entre as secretarias pode-
mos resolver o que compete ao
poder público até o dia 21 ou 22
de março. Isso se o Cascavel ga-
rantir que irá jogar no local”, expli-
ca o secretário municipal de Cultu-
ra e Esporte, Walter Parcianello.

Nova casa para o
Cascavel Futsal?

FÁBIO DONEGÁ

 CASCAVEL FUTSAL

Outra cidade?

MELHORIAS
Enquanto perdura o impasse sobre o
Ginásio da Neva ser ou não a casa
do Cascavel Futsal em 2018, a
diretoria da Associação Atlética
Coopavel investe em melhorias em
seu ginásio, com a troca da grade
metálica que separa a quadra das
arquibancadas por uma estrutura de
alvenaria e o recuo dessa mureta
rumo ao torcedor, numa obra
semelhante àquela pela qual passou
a Neva há algum tempo.
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E RECLAMAÇÕES

Entre em contato conosco:
Email: comissaosaude@camaracascavel.pr.gov.br

Fone: 3321-8888
COMISSÃO DE SAÚDE

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Problema recorrente

A Secretaria de Meio Ambiente informa que irá ao
local citado e tomará as medidas necessárias. “Se o
terreno for particular, o proprietário será notificado e
deverá limpar o local no prazo estipulado. Caso não
faça a limpeza, será multado”, esclarece em nota.

Outra solicitação de moradores é para que a
Rua João XX III seja asfaltada. A Secretaria de
Obras, no entanto, informa que não existem proje-
tos para asfaltar o trecho.

Mesmo após notificação, limpeza
não foi feita no terreno

Medidas necessárias

Um terreno na Rua João
XXIII, no cruzamento com a
Rua Santo Inácio, no Bairro
Brazmadeira em Cascavel,
tem servido para descarte de
lixo. Até mesmo uma moto
que havia sido furtada já foi
encontrada no local.

Por conta do matagal que
cresceu, há quem se aprovei-
te dessa situação para des-
pejar entulhos, madeiras e
restos de construção.

Moradores da região ten-
tam amenizar o lixão e por
algumas vezes atearam
fogo nos objetos jogados
em meio ao mato. O proble-

ma, no entanto, persiste.
A preocupação de famí-

lias que vivem nessa região
é com o surgimento de ani-
mais peçonhentos.

“Já vi lagartos saindo daqui
e tenho medo de cobras que
podem aparecer”, diz a dona de
casa, Elisabeth Dolegal.

Ela afirma que placas de
notificação já foram instala-
das no terreno, mas que mes-
mo assim, o proprietário não
fez a limpeza.

“Pedimos para que a pre-
feitura possa nos ajudar e
acabe com esse matagal”,
completa a dona de casa.
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Formado por representantes go-
vernamentais e não governamen-
tais, o Conselho do Contribuinte re-
alizou a primeira sessão de julga-
mento na manhã de ontem durante
reunião no terceiro piso da Prefeitu-
ra de Cascavel.  Por unanimidade,
os conselheiros decidiram pela im-
procedência do recurso apresenta-
do por uma empresa que, neste
caso, descumpriu com as obriga-
ções legais a que estão sujeitos to-
dos os contribuintes do ISSQN.

Como não apresentou as decla-
rações previstas na Lei, o Conse-
lho decidiu que o contribuinte terá
de pagar à Fazenda a multa esta-
belecida no auto da infração. A em-
presa agora será intimada, com o
prazo de 30 dias para quitar os dé-
bitos com o Município. Do contrá-
rio, ficará sujeita à execução fiscal.

O Conselho do Contribuinte, ór-
gão criado pela Lei Complemen-
tar 92, foi oficialmente implanta-

A próxima sessão de julgamento do Conselho do Contribuinte
será realizada no dia 1 de março, com início às 8h30. As pautas
de julgamento serão sempre divulgadas com antecedência
mínima de cinco dias no Órgão Oficial do Município de Cascavel
e as sessões de julgamento serão públicas, sendo assegurado
aos litigantes o direito à sustentação oral.

do em novembro do ano passado,
com a missão de analisar em se-
gunda instância todo processo
aberto por contribuintes que en-
tram com recurso na Prefeitura de
Cascavel, questionando alguma
autuação municipal ou que tenha
algum processo em andamento
que peça revisão.

Com isso, os conselheiros go-
vernamentais e não governamen-
tais, todos indicados a partir de
critérios de competência técnica na
área contábil e do Direito Tributá-
rio, assumem a missão que até
então era do prefeito.

RELATOR
Conforme está previsto na Lei
Complementar, também foi feita a
distribuição dos próximos processos a
serem julgados. Eles são distribuídos
a cada relator, escolhido por sorteio
dentre os membros do Corpo
Deliberativo do Conselho de
Contribuintes, que dele terá vista
pelo prazo de 30 dias úteis para
relatar e proferir voto. Na sequência,
o relator devolve o processo ao
responsável pelo Apoio Instrutivo do
Conselho para inclusão em pauta de
julgamento, observada a ordem
cronológica de recebimento dos
processos. Atualmente, são pelo
menos 37 processos em andamento
no Conselho aguardando julgamento
em segunda instância.

Próxima sessão
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CONSELHEIROS
reunidos durante a sessão de

ontem na Prefeitura

Primeiro julgamento
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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, 23 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

Dois novos restaurantes popula-
res serão construídos em Cascavel
nos bairros Cascavel Velho e Santa
Cruz. Recursos no valor de R$ 3,5
milhões foram viabilizados pelo go-
verno do Estado, mas ainda não há
previsão para início das obras.

“O primeiro passo foi protocolar
no Estado os projetos. Agora esta-
mos aguardando a análise e libera-
ção”, afirma a Secretaria de Assis-
tência Social. Os recursos serão uti-
lizados para construir e equipar as
unidades.

Os restaurantes terão um novo

formato e as refeições não devem
ser preparadas nos novos espaços.

“Terão formatos de refeitórios
populares e as refeições serão pro-
duzidas no atual restaurante e

transferidas aos refeitórios dos
bairros, de maneira a oportunizar
as pessoas dos bairros uma refei-
ção de qualidade a baixo custo”, res-
salta a secretaria.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

Economia
Em relação ao custo que o município

paga hoje por cada refeição
preparada no Restaurante Popular

houve economia após licitação no ano
passado. A Refeivel, empresa que já

prestava o serviço, venceu
novamente o certame e continua

responsável pelas refeições.
“O custo unitário da refeição baixou
de R$ 5,40 para R$ 5,29 com a nova
licitação” esclarece a Secretaria de

Assistência Social.
Já o preço pago pelos usuários é de R$

3, mas também haverá mudanças.
“Estudamos a implantação de um

novo formato de atendimento com a
cobrança de preços diferenciados de
acordo com o perfil socioeconômico
do usuário do serviço. Porém ainda

sem prazo definido para início”,
ressalta a secretaria.

ATUAL RESTAURANTE deverá fornecer refeições aos novos refeitórios

Projeto de
refeitórios
em análise
Projeto de
refeitórios
em análise
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Acic Labs traz Leandro Krug para palestra dia 28
A aceleradora tecnológica da associação comercial, Acic Labs,

promove uma programação especial, chamada de Trimestre do
Varejo, destinada a repassar informações sobre mercado, tecnologias
e inovações a empresários dos mais diversos setores de Cascavel. A

primeira foi na quinta-feira, 22, com Mário Gazin. Mas a programação
segue nos próximos dias.

No dia 28 de fevereiro, quarta-feira, o Acic Labs traz à cidade o
especialista em marketing, varejo e franquias Leandro Krug.

Leandro vai abordar o assunto Experiência do consumidor. Já no dia
14 de março será a vez de Fred Rocha, especialista em varejo, que

estará em Cascavel ara falar sobre Tecnologia do varejo.
As palestras acontecem a partir das 19h, no Anfiteatro Emir Sfair, no
Centro de Convenções. O investimento é de R$ 30 por pessoa por
evento. Mais informações e inscrições podem ser feitas pelo site

www.aciclabs.com.br . O Trimestre do Varejo tem patrocínio do Sicoob.

Certificado
A Acic informa que, temporariamente, não são gerados

certificados digitais. O motivo é o teor de uma resolução que exige
a instalação de localizador no ponto de atendimento. A resolução
obriga que todas as centrais biométricas, de todas as Autoridades
Certificadoras, comuniquem-se no cadastramento ou verificação
biométrica além de georreferenciar o atendimento. Isso significa

que os antigos pontos de atendimento precisam se transformar em
postos provisórios ou instalações técnicas. A Acic informará

quando o serviço retornar.

Desafios da sucessão
Governança corporativa,
desafios da sucessão. Esse
será o tema de palestra
agendada pela Acic para o dia
13 de março, das 19h às 20h45.
O assunto vai ser apresentado
por um dos maiores
conhecedores do tema no
Brasil, o diretor-presidente da
Valério Consultoria S/C,
Eduardo Valério. Outras
informações podem ser
conseguidas pelo telefone
3321-1431, com a secretária
Ana Claudia Gofredo.

Mapeamento de processos
A Uniacic informa que ainda há

vagas para o curso de
mapeamento de processos, que
será desenvolvido de segunda a

quarta-feira, 26 a 28 de
fevereiro, das 19h às 23h, na

sede da Acic. Os conteúdos vão
ser repassados por Cristiano

Santos. Mais informações pelo
telefone 3321-1415.

Assistente financeiro
Estão abertas inscrições ao curso de Assistente
financeiro, com o facilitador Sivaldo Dal-Ry. O
curso será dias 13, 14 e 15 de março, das 19h às

23h, na Acic. O investimento é de R$ 250 a
associados da Acic e a estudantes e de R$ 500
aos outros interessados em participar. Mais
informações pelo telefone 3321-1415 ou no

uniacic@acicvel.com.br.

Escritório de compras
Cascavel conta com um escritório de compras públicas
que funciona em horário comercial na Acic. Por meio

dele, empresas são informadas sobre licitações na
prefeitura e em órgãos públicos locais e empresários

têm a chance de participar de cursos e de treinamentos
para conhecer mais sobre licitações. Outras

informações com Ana Paula pelo telefone 3321-1400.
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Acolhida em nova família
Arlinda Vicente tem 84

anos, mas quando questiona-
da durante uma conversa aca-
ba confundindo a idade que
para ela é somente um detalhe.

Apesar de ter duas filhas, o
destino quis que a idosa se-
guisse uma vida ao lado de ou-
tra grande família e há cerca
de dois meses, Arlinda foi aco-
lhida na Casa Pop, no Bairro
Santa Felicidade em Cascavel.
Nesta semana, o Hoje News
conta as histórias de algumas
pessoas que encontraram na
entidade um abrigo.

Antes, Arlinda vivia com uma
filha na região do Bairro Pionei-
ros Catarinenses. Após denún-
cia de que a jovem era usuária
de drogas e que a idosa não te-

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

VÍNCULOS ROMPIDOS
A instituição acolhe pessoas em situações de rua ou com
vínculos familiares rompidos e hoje tem todas as vagas
preenchidas. “Nosso principal intuito é que todos superem a
situação de rua e que sejam capacitados, para conseguir um
emprego e poder deixar a casa”, explica a coordenadora,
Ana Laura Egewarth. Ainda em processo de adaptação ao
novo lar, Arlinda tem se mostrado tranquila e aproveita dos
momentos proporcionados por toda a equipe.

AMIGOS
Durante o café da tarde, ela faz
uma pausa para dizer o que
sente no dia a dia e em poucas
palavras resume: “Gosto de
ficar aqui e tenho amigos”. A
distração da idosa é andar pela
casa, assistir à TV e curtir a vida
da maneira que lhe faz feliz.

Arlinda tem

84
anos e filha
optou para

que ela
vivesse na
Casa Pop

ria condições de permanecer no
mesmo espaço, houve a decisão
para que seguisse à Casa Pop.

A segunda filha de Arlinda
mora em Curitiba e embora a
equipe tenha conhecimento de
que há condições para que
ela cuide da mãe, a filha
optou em deixá-la na
Casa Pop.
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Contribuintes de Cascavel co-
meçarão a receber nas próximas
semanas os carnês do IPTU (Im-
posto Predial e Territorial Urbano),
que terão o vencimento da primei-
ra parcela em abril. No total, são
150 mil carnês que serão distri-
buídos pelos Correios.

Na quarta-feira (21) foi publica-
do o Decreto nº 14.030, assinado
pelo prefeito Leonaldo Paranhos
em 14 de fevereiro definindo os pra-
zos e as formas de pagamento dos
tributos municipais para o exercí-
cio 2018. Com isso, os cerca de
150 mil carnês que chegarão aos
contribuintes nas próximas sema-
nas terão vencimento em abril.

Segundo o secretário de Finan-
ças, Renato Segalla, com isso fica
estabelecido o vencimento do
IPTU, da taxa de coleta de lixo, da
contribuição para o custeio da ilu-
minação pública e da taxa de de-
sastres para pagamento em par-
cela única ou parcelado em até
nove vezes o dia 16 de abril para
os contribuintes com nomes de
iniciais de A até a letra K e no
dia 20 de abril para aqueles com
iniciais de nomes de Y a W. A
meta para este ano é de arreca-
dar R$ 48 milhões.

Primeira parcela em abril

Isenção
Na semana passada também foi

publicado o Decreto nº 14.031, que
dispõe sobre procedimentos para a

isenção de tributos no exercício
financeiro de 2018. Esse prevê que os

cerca de 4 mil contribuintes que já
estão isentos do IPTU não precisam se

deslocar até a Prefeitura para
novamente solicitar a isenção.

META para este ano é arrecadar R$ 48 milhões
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01- ALEX SANDRE BERTUOL E ALEXSSANDRA ALVES DOS SANTOS
02- KENNEDY ANDERSON AGUIAR DA SILVA e JÉSSICA GOMES RIBEIRO
03- JHONATAN ROBERTO DE ALMEIDA e FERNANDA MIRANDA
04- CRODOALDO LALANA  e MARTA DE FATIMA RIBAS
05- EVALDO CAVALCANTI DAMASIO e MARILEI TERESINHA MATTEI
06- ADALBERTO AIRES DE ARAUJO e MARLI RODRIGUES
07- JOÃO GABRIEL BATISTA E LUCIANE SAMARA DA SILVA
08- LAÉRCIO DOMINGOS DE SOUZA e MARINEZ APARECIDA PILONI
09- EVERTON ANTONIO GARBOÇA e THASYARA JESSICA PRATES
10- LUCAS ALVES DA SILVA e THAINARA DA SILVA DIAS
11- DIOGO ANTONIO ROVARIS e LISIANE LÜCKEMEYER
12- ANGELO RODRIGUES e ANDRIELLY MARIA DOS SANTOS
13- ERICK FELIPE STEINBACH e ALINE FRANCO CARDOSO
14- RAMSSESK CONRATH e ANA CLÁUDIA ALVES
15- GUILHERME HENRIQUE DAMBRÓS E CARLA LETÍCIA DE SOUZA OLIVEIRA
16- GABRIEL DEZAN e THAIS APARECIDA PEIREIRA
17- ADIELSON DA SILVA POLESE E JACIANE DE SOUZA
18- FAGNER MENDONÇA AVELAR e ANA CAROLINE BANDEIRA
19- CLEBERSON BRAGA e RANIELE ALVES DE LIMA

Cascavel, 23 de fevereiro de 2018

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

Propina no pedágio
A 48ª fase da Operação da Lava

Jato, batizada de Integração, defla-
grada ontem, tem, entre os seis
presos, o diretor-geral do Departa-
mento de Estradas de Rodagem no
Paraná (DER/PR), Nelson Leal. As
suspeitas são de que o diretor te-
nha recebido propina da concessi-
onária Econorte, do grupo Triunfo,
para aprovar aditivos que resulta-
ram no aumento da tarifa de pedá-
gio cobrada na rodovia que consti-
tui o chamado Anel de Integração.

Segundo os investigadores, Nel-
son Leal adquiriu “de forma oculta”
um apartamento de luxo em Balne-
ário Camboriú, em Santa Catarina,
no valor de R$ 2,5 milhões. Deste
total, “aproximadamente R$ 500 mil
foram pagos em espécie ou com re-
cursos cuja origem não foi identifi-
cada nas contas do investigado”,
informou o procurador Diogo Castor

de Mattos, do Ministério Público no
Paraná. Leal teria sido beneficiado
também com o pagamento do alu-
guel de um iate de luxo.

O DER é subordinado à Secreta-
ria de Infraestrutura do estado, que
tem à frente o irmão do governador
Beto Richa, José Richa Filho. Até o
fechamento desta reportagem, a
secretaria aguardava posiciona-
mento da área jurídica para se ma-
nifestar sobre o ocorrido.

Outro denunciado pelo Ministério
Público Federal no Paraná é o assessor
da Casa Civil do estado Carlos
Felisberto Nasser, que não foi preso
por causa da idade avançada. De
acordo com a assessoria do governo do
Paraná, Nasser, que tem cerca de 80
anos, ocupava um cargo de terceiro
escalão em departamento que coordena
ações políticas voltadas ao
relacionamento com prefeituras e órgãos
públicos. Em nota divulgada pela
Secretaria de Comunicação, o
governador Beto Richa informou que já
determinou “pronta instauração de
processo de investigação para
esclarecimento de eventuais
irregularidades apontadas pela
Polícia Federal e pelo Ministério
Público Federal”. A investigação
será conduzida pela Controladoria-
Geral do Estado.

 ENTRE os presos está o
diretor-geral do DER, Nelson Leal

ARQUIVO

Casa Civil
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 05
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 07

Morreu no hospital
Alex Alves da Silva, de 19 anos,
morreu ontem no Hospital
Universitário de Cascavel. Ele foi
vítima de um acidente de
trânsito no dia 15 deste mês, na
BR-277, onde foi atingido por
uma caminhonete. O rapaz teve
ferimentos graves e permaneceu
internado desde então.
Esta é a sétima morte no
trânsito em Cascavel.

Doação de órgãos
A morte cerebral foi confirmada e
a família resolveu doar os órgãos
do rapaz. Segundo a assessoria
do HU, coração pra válvulas, rins,
fígado e pâncreas foram
captados pela equipe do Hospital
Nossa Senhora do Rocio, de
Curitiba. O pulmão foi captado
pela equipe do RS, Hospital
Santa Casa e córneas pelo Banco
de Olhos de Cascavel

Investigação de acidente
Uma mulher foi ouvida ontem
na Polícia Civil, a respeito da
investigação do acidente de
trânsito registrado em 26 de
janeiro deste ano, que custou a
vida de Vinicius Biz Gomes, 19
anos. O acidente ocorreu na Rua
Belém e o rapaz morreu no
hospital, dias depois. Ela conduzia
o carro HB20 que se envolveu no
acidente. A Polícia Civil permanece
averiguando o caso.

Giro da
Violênciaacidentes

de trabalho
em 2018

A tragédia registrada no fim da
tarde de quarta-feira, em que três
trabalhadores morreram soterra-
dos em uma obra, não foi um caso
isolado de acidente de trabalho
em Cascavel.

De acordo com o Sintrivel (Sindi-
cato dos Trabalhadores da Constru-
ção Civil em Cascavel), 10 aciden-
tes de trabalho foram registrados
neste ano até agora, em menos de
dois meses completos de 2018. E
com o saldo trágico das três mor-
tes registradas na quarta-feira.

O ano começou com crescimen-
to atípico dos dados, já que de 2015
a 2017 o Sindicato registrou uma
queda no número de acidentes. Em
2015, foram 41 acidentes com 41
vítimas feridas, sem registro de óbi-
to. No ano seguinte, foram 36 aci-
dentes e o mesmo número de tra-
balhadores acidentados. Uma mor-
te foi registrada. Em 2017, foram
24 acidentes e 24 vítimas, sendo
uma delas em óbito.

10
 O trabalho do Corpo de Bombei-

ros no local foi de salvamento às ví-
timas. Três foram encontradas em
óbito. Uma, com vida, e levada para
atendimento hospitalar. Duas ambu-
lâncias e dois caminhões de resga-
te foram até o canteiro de obras, lo-
calizado na Rua Belo Horizonte, onde
um prédio de 16 andares, com 50
apartamentos, é construído.

O acidente ocorreu no fim da tar-
de de quarta-feira. Quatro homens
trabalhavam no local quando foram
engolidos pela terra. Um deles foi
encontrado com vida pelos bombei-
ros. Os corpos de Sandro Luiz Mos-
soi, João Carlos Cordeiro e José Niri
Moreira foram encaminhados ao IML
(Instituto Médico Legal) em Cascavel.

AUTORIZAÇÃO
No local do acidente, o Corpo de Bombeiros foi
informado que a Polícia Científica afirmou que só
iria fazer o trabalho de perícia caso autorizada
por um delegado de polícia. A Secretaria de
Estado da Segurança Pública diz que esse é um
procedimento padrão e respeita a legislação. Os
peritos só podem mexer no local após serem
acionados pela Polícia Civil.
O Ministério do Trabalho não respondeu à
reportagem. A informação extraoficial é de que a obra
seria interditada até o término das investigações,
porém, a gerência responsável não confirmou e nem
disse como seguirá o papel do Ministério neste caso.

Logo pela manhã o local foi fiscalizado pelo Crea/PR (Conselho Regio-
nal de Engenharia e Arquitetura) e pelo Ministério do Trabalho. Segundo o
engenheiro civil Geraldo Canci, gerente-regional do Conselho, será aberto
um processo de sinistro para averiguar os possíveis responsáveis técni-
cos pelo acidente. Toda a investigação vai demorar, no mínimo, 90 dias. “A
gente faz a fiscalização da obra do local, verifica as condições, os profissi-
onais envolvidos. Juntamos toda a documentação dos responsáveis técni-
cos, a da Polícia Civil, a do Corpo de Bombeiros e a da Defesa Civil. De-
pois, esse processo é encaminhado a uma Comissão de Acidentes e Óbi-
tos e só depois será feita a análise de todo o caso”, explica Geraldo.

Nesse caso, a investigação é à pessoa física do engenheiro, e não da
empresa responsável pela obra. “Pelo que analisamos, os trabalhadores
usavam equipamentos de segurança. Mas nesses casos não é só isso
que vai resolver. Estava sendo feita escavação de cinco a seis metros de
profundidade. O local deveria estar com ancoragem, um sistema de prote-
ção contra risco de rolamento dessa terra e pelo que vimos, não havia
isso. Um volume de terra tão grande é muito perigoso. E há vários agravan-
tes: o excesso de chuva dos últimos dias, o fato de que a obra é perto da
rua e a passagem de veículos faz com que a terra se movimente, há vários
contêineres nas proximidades, entre outros itens”, lamenta.

Vítimas
morreram

soterradas em
acidente de

trabalho,
registrado na

tarde de
quarta-feira

S ocorro

 INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil de Cascavel divulgou ontem uma nota a respeito da
investigação sobre a tragédia. Um inquérito policial foi instaurado para
apurar as circunstâncias dos fatos. Responsáveis pela obra e testemunhas
serão ouvidos e diligências são realizadas para apurar os fatos. A polícia
garante que, assim que tiver mais detalhes do caso, será divulgado à
imprensa. Um perito do Instituto de Criminalística também esteve no local à
tarde, para averiguar detalhes que levem ao que causou o acidente.

F iscalização

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Ailton Santos
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No ataque
A ex-diretora de Educação de Trânsito da Cettrans, Vânia
Müetzemberg, não poupou o prefeito Leonaldo Paranhos
de críticas após a exoneração do diretor de Operação de

Trânsito, José Valdecir Martins. “Lamentável e
preocupante quando técnicos sérios, respeitados,

competentes e honestos são descartados por ordem
direta do rei, sem nenhuma justificativa que convença”,

afirmou em uma rede social.

Expectativa
O relatório que versa sobre
a Licitação do Transporte
Escolar Rural de Cascavel
não foi entregue ontem
(22) para o prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC).
A Comissão ainda trabalha
na confecção do
documento.

Contra o tempo
O ex-prefeito Edgar Bueno
(PDT) corre contra o
tempo para angariar os
votos de aprovação para o
relatório do Tribunal de
Contas. Os indecisos
poderão ser convencidos
durante o fim de semana,
já que as agendas se
tranquilizam.

Dois terços
O relatório pode ser
rejeitado pelos vereadores,
mas para isso são
necessários que dois terços
dos 21 vereadores votem
contra Edgar Bueno, isso
significa que são necessários
sete votos para que o ex-
prefeito seja inocentado.

Competência
Ao Poder Legislativo
compete o julgamento das
contas do Chefe do
Executivo, considerados os
três níveis – federal, estadual
e municipal. O Tribunal de
Contas atua como órgão
auxiliar, analisando as contas
e exarando um parecer
opinativo.

INSEGURANÇA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Assembleia Legislativa do Paraná vai debater hoje a
isenção do pedágio na BR-369 para moradores de
Corbélia.

 O debate acontecerá na Câmara de Vereadores e foi
proposto pelo deputado Márcio Pacheco.

O Terminal Rodoviário de Cascavel segue inseguro para
os passageiros que chegam ou saem da cidade. Quem
precisa esperar no local evita o uso de bolsas e
celulares. Isso para evitar a atenção dos bandidos.
Pequenos roubos são frequentes.

O vereador Pedro Sam-
paio (PSDB) protocolou
ontem (22) no Ministério
de Saúde o pedido de ins-
talação de uma Unidade
Saúde da Família para
atender a comunidade XIV
de Novembro no valor de
R$ 1.070,00. Uma emen-

Pedido
protocolado

da parlamentar deve ga-
rantir o projeto.

O vereador já manifes-
tou na tribuna da Câmara
de Cascavel sua preocu-
pação com o atendimen-
to e em especial sobre a
importância de estruturar
esse atendimento.

A Estratégia Saúde da
Família está no primeiro
nível de atenção no Siste-
ma Único de Saúde (SUS)
e é considerada uma es-
tratégia primordial para a
organização e o fortaleci-
mento da atenção básica.
A partir do acompanha-
mento de um número de-
finido de famílias, locali-
zadas em uma área geo-
gráfica delimitada, são
desenvolvidas ações de
promoção da saúde, pre-
venção, recuperação, rea-
bilitação de doenças e
agravos mais frequentes. 

Prevenção ao Assédio
O vereador Olavo dos Santos (PHS) também está em
Brasília. Além de acompanhar agendas, o vereador viajou em
busca dos encaminhamentos da audiência pública realizada em
outubro do ano passado sobre violência sexual, com sugestões
a um projeto do Senador Romário.
Olavo lembra que o código Penal Brasileiro tipifica o crime de
estupro, que é crime de maior gravidade. A doutrina e
jurisprudência entendem que para haver a consumação é preciso
além da violência real, a presumida, no caso dos menores de 14
anos, ou grave ameaça, bem como relação a pessoas que não
estejam na sua plena consciência, é preciso haver o contato direto
entre o agressor e as partes pudentes da vítima.

SAMPAIO esteve em Brasília
reivindicado investimentos na
saúde em Cascavel
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À beira da extinção

Ainda segundo o prefeito Paranhos, o afastamento do servidor não
tem absolutamente nenhuma relação com decisões quanto ao futuro
da Cettrans e sua possível extinção ou não. “Provavelmente faremos

opção pela extinção e a transformação da companhia em uma au-
tarquia de trânsito, mas quanto a isso vamos cumprir rigorosa-
mente com o compromisso enviado à Câmara e já acordado
com os servidores, de dar prazo de um ano para estudos e
avaliação do que pode ser feito”.

O presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, informou que
ainda não foi definido um nome para substituir o servidor
afastado. Segundo ele, “provisoriamente o setor fica sob a
responsabilidade do diretor da Companhia, Pedro Silvério,
até que outro servidor seja designado para a função”.

Paranhos destacou que a administração cobra um
trânsito humanizado e que os agentes são parte
fundamental para isso. “Mas, precisam ter uma
postura ativa, de envolvimento com o trânsito e
não de meros expectadores”. Segundo a prefeitura,
a reunião de ontem já estava agendada e não foi
motivada pela exoneração do servidor que deverá
voltar à função de agente de trânsito.

 O prefeito Leo-
naldo Paranhos ele-
vou o tom contra o
“corpo mole” de al-
guns agentes de
trânsito e disse que

“provavelmente” a Com-
panhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito (Cet-
trans) será mesmo extinta.
A declaração foi dada após
reunião com o presidente da
Companhia, Alsir Pelisaro e
o diretor Pedro Silvério.

Na quarta-feira (21),
Paranhos já havia afasta-

do o diretor de Operação de
Trânsito, José Valdecir Mar-

tins. Por conta disso, ontem

houve uma espécie de mobilização
dos agentes que protestaram. Mui-
tos deles não saíram às ruas e fi-
zeram apenas trabalhos internos.

O motim dos agentes irritou ain-
da mais o prefeito que os ameaçou
com demissão. “Os agentes que
não trabalharem serão demitidos.
Essa é a nossa orientação para a
direção da Cettrans. Não há razão
para paralisação. Fazer mudanças
é uma prerrogativa do prefeito e da
direção da Companhia e absoluta-
mente normal em uma administra-
ção. Cansei de pedir mudanças de
comportamento que não ocorre-
ram. O servidor não foi punido ou
exonerado. É apenas uma troca no
comando do setor”, declarou.

H umanizado

Futuro da Cettrans

Valdecir
Martins foi
exonerado
da função

de diretor
de Operação

de Trânsito
e agentes

protestaram
ontem

ARQUIVO
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Manter a qualidade de vida na
terceira idade e valorizar a pessoa
idosa foi tema de seminário na
manhã de ontem, na Amop (Asso-
ciação dos Municípios do Oeste do
Paraná), em Cascavel.

Na ocasião, a secretária estadu-
al da Família e do Desenvolvimen-
to Social, Fernanda Richa, lançou o
Manual de Prevenção de Acidentes,
específico ao idoso. A preocupação
em trazer o tema em voga se dá em
relação às projeções.

Segundo o IBGE (Instituto Para-
naense de Geografia e Estatística),
até 2020 o número de brasileiros
acima de 60 anos atingirá a casa
dos 40 milhões, fazendo do País a
sexta maior população idosa do
mundo. O Paraná corresponderá a
11% deste total, com 2,4 milhões
de pessoas acima desta faixa etá-
ria. Pensando mais adiante, 20% da
população paranaense terá mais de
65 anos até 2040.

 “No Paraná, a população idosa
cresce sensivelmente, e ao mesmo

 O secretário de Assistência Social de Cascavel, Hudson Mores-
chi, falou sobre a importância do Fipar (Fundo Estadual dos Direitos
do Idoso), que garante a continuidade dos serviços prestados a
este público. Os recursos são oriundos por meio do repasse de 1%
do valor devido do imposto de renda das empresas estatais, que
passaram dos R$ 3,6 milhões registrados em 2014 para R$ 13,5
milhões em janeiro deste ano. Vale lembrar que os repasses das
empresas só ocorreram após decreto assinado pelo governador Beto
Richa, no início de 2014, o que justifica o aumento.

“Não tínhamos estes recursos no passado. Com isso, agora
conseguimos, além de manter os serviços ao idoso, capacitar e
qualificar técnicos, assistentes sociais e demais servidores que
atuam junto à família”, diz. Para que os recursos cheguem a quem
precisa é fundamental que sejam constituídos conselhos munici-
pais dos Direitos da Pessoa Idosa, bem como planos e fundos.

Atenção à pessoa idosa

tempo mostra que está ativa, que
pode continuar trabalhando, intera-
gindo. E nós precisamos nos adequar
a isto e oferecer qualidade de vida a
essas pessoas, inseri-las no traba-
lho e na vida social para que não so-
fram as mazelas do desacompanha-
mento ou da solidão”, diz Fernanda.

O encontro foi direcionado a téc-
nicos, gestores e representantes
dos conselhos municipais da pes-

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

soa idosa, abrangendo os 48 mu-
nicípios das regionais da Secreta-
ria da Família em Cascavel, Toledo
e Foz do Iguaçu. Na ocasião, todos
os participantes receberam um
exemplar da publicação, que mos-
tra quais os riscos a que os idosos
estão sujeitos e a melhor forma de
evitá-los. O material foi elaborado
pelo geriatra Luiz Bodachne e atua-
lizada pela Secretaria da Família.

Mais recursos

FERNANDA Richa
durante o lançamento do
Manual de Prevenção de
Acidentes ao idoso

Atenção à pessoa idosa
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É lamentável ver e ouvir através dos meios de comunicação
notícias fantasiosas, mentirosas e mal intencionadas sobre a tão falada
Contribuição Sindical.  Por exemplo, jornalistas da “rede bobo” de
televisão chegaram ao cúmulo de dizer que a cobrança da Contribui-
ção Sindical, está proibida, um verdadeiro absurdo.  A tão falada Con-
tribuição Sindical, não foi extinta, até porque trata-se de um tributo
federal, instituído pela Constituição Federal de 1988 e como tal, não
pode ser extinta ou proibida por uma reforma trabalhista.

O que ficou alterado a partir do Artigo 545, é que para que os empre-
sários possam descontar em folha de pagamentos dos seus emprega-
dos as contribuições “devidas” aos sindicatos é necessária sua autori-
zação, nada mais que isso. É necessário que se diga também, que
10% (dez por cento) de toda a arrecadação da Contribuição Sindical vai
para o Governo Federal, mais especificamente para o FAT – Fundo de
Amparo ao Trabalhador e aqui cabem duas importantes observações:
a primeira é que o próprio governo federal aprovou uma lei que congela
os gastos públicos e só permite a extinção de um recurso da união  com
a substituição da fonte que irá recompor esse recurso, o que não houve
na parte que cabe à União da Contribuição Sindical, portanto ato ilegal,
inconstitucional. A segunda observação tão ou mais importante que a
primeira é que os recursos da FAT são utilizados entre outras coisas,
para pagar o Seguro Desemprego aos trabalhadores.

Sei que como em qualquer segmento da sociedade existem os bons
e os maus profissionais, assim como existem médicos que salvam,
também existem os que matam, assim como existem os bons empresá-
rios, existem os desonestos, como existem os bons e os maus emprega-
dos, no meio sindical não é diferente, existem sim os sindicatos que deve-
riam ser extintos por má gestão dos recursos, mas existem os bons,
aqueles que prestam relevantes serviços aos trabalhadores.

EXPLICANDO A
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

 Doações
Diretores do Provopar de
Cascavel receberam, na
manhã de ontem,
donativos entregues
pelo Núcleo Setorial de
Escolas de Idiomas e pela
Câmara Técnica de Ação
Social da Acic. São roupas
e calçados que foram
conseguidos pelas
escolas do núcleo e que,
a partir do trabalho do
Programa de
Voluntariado,
beneficiarão famílias
locais que precisam
de ajuda.
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“Muitos jovens fazem
continuamente ‘photoshop’

das suas imagens,
escondendo-se por trás de

máscaras e identidades
falsas, chegando quase a

tornar-se, eles próprios, um
‘fake’, uma identidade falsa”.

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

A Operação
Lava Jato que
mirou suas
baterias para
a concessão
do pedágio
paranaense.

Os problemas da
Cettrans que se
acentuaram nos
últimos dias e
podem levar a
empresa à
extinção.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

30
Sexta

Curitiba

16 32
Sábado

27
Sexta

29
Sábado

15

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

1516

NOVA
17/03 - 10h11

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
09/03 - 08h19

CRESCENTE
23/02 - 05h09

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Papa Francisco,
ontem, ao enviar

mensagem para a
Jornada Mundial da

Juventude.

 ARQUIVO

Adilson R. Peppes
Presidente do Instituto Escola do Emprego

Cascavel – Paraná.

 PIS
Começou ontem o
pagamento do abono
salarial do PIS (Programa
de Integração Social) do
calendário 2017/2018,
ano-base 2016, para os
trabalhadores nascidos
nos meses de março e
abril. Segundo a Caixa
Econômica Federal, os
valores variam de R$ 80
a R$ 954 conforme o
tempo de trabalho em
2016. São liberados R$
15,7 bilhões para 22,1
milhões de beneficiários
em todo o calendário.
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Música
Hoje tem especial Vinicius de Moraes & Tom Jobim,  duo de

voz e violão, no  Jaydin Do Édenn. É só chegar às 22h,  na Rua
Antonio Alves Massaneiro, 931. Os ingressos custam R$ 10.

Estreia da Feira
Neste domingo começa a Feira do Teatro, que contará com

artesanatos variados, obras de arte, produtos
costumizados. Tudo regado a muita música ao vivo e

apresentações culturais. Será todos os domingos, das 8h às
15h, no estacionamento do Teatro Municipal.

 GABRIELLY POPIU
completa 15 anos
hoje e recebe os

amigos e familiares

Princesa e Pirata
Hoje tem a apresentação do espetáculo teatral A Princesa
Isabela e o Pirata Abobaldo. As apresentações serão em

duas sessões: às 9h e às 14h30, no Centro Cultural Gilberto
Mayer. O valor do ingresso é R$ 10.

Felicidades!

A  bela Patrícia Zandonai. O registro é de Arivonil PolicarpoMarli Zanuzzo, Patty Luciane
Biezek, Maristela Fonsêca,
Edinéia Karina, Abraham

Urbina, Claudemilson
Soares Alves, Luís Felipe
Mora, Juliana Cocci dos

Reis e Paulo Ricardo
Moippi.

Humanista é uma
pessoa com grande

interesse pelos seres
humanos. Meu cachor-

ro é humanista.
Kurt Vonnegut

 ANE UTO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

O relacionamento com pessoas em po-
sição de autoridade recebe boas influ-
ências dos astros. Quem trabalha com
o público também. Cor: tons claros.

To
ur

o

Você terá a chance de conquistar uma
posição bastante privilegiada no setor
profissional, mas é preciso manter-se
no anonimato. No período da tarde, a
Lua transita pelo seu signo. Cor: ama-
relo.

G
êm

os O astral é de grande sintonia com as pes-
soas que comungam dos mesmos inte-
resses. Quem pensa em voltar aos estu-
dos - este é um bom período. Cor: pink.

C
ân

ce
r Aproveite este ciclo para observar suas

necessidades profissionais, tomando
atitudes que lhe permitam uma maior
eficácia e produtividade. Cor: roxo.

Le
ão

As parcerias contam com altíssimas vi-
brações das estrelas, por isso, deixe
a sua individualidade de lado. O setor
profissional recebe poderosas vibra-
ções nesta tarde. Cor: tons claros.

V
ir

ge
m Jogue as suas energias no trabalho e

veja como seu humor melhora a olhos
vistos. Este é um bom dia para se dedicar
a uma nova atividade. Cor: tons pasteis.

Li
br

a

Tarefas que estejam ligadas ao lazer são
as suas melhores opções. As tarefas, com-
promissos e obrigações vão tomar gran-
de parte do seu tempo. Cor: amarelo.

E
sc

or
pi

ão  Não perca a chance de contar com a
ajuda ou colaboração de terceiros no
decorrer deste dia. Trabalhar em equi-
pe será a sua melhor opção. Cor: rosa.

Sa
gi

tá
ri

o Atividades dinâmicas contam com a
proteção das estrelas. Mantenha-se na
rotina no período da tarde, é hora de
dar continuidade às tarefas conheci-
das. Cor: lilás.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Bom dia para ganhar dinheiro com ati-

vidades que possam ser feitas em casa.
No campo emocional, o astral é de gran-
de sensibilidade. Cor: amarelo.

A
qu

ár
io  Aproveite o momento para agilizar as

questões do cotidiano. Há chances de
receber ajuda financeira pela venda
de um imóvel. Cor: branco.

 P
ei

xe
s Mantenha-se no anonimato no traba-

lho e obterá ótimos resultados. A partir
do meio-dia vai predominar o bom-
senso sobre o impulso, devendo focar
sua atenção no serviço. Cor: verde.
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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

MALHAÇÃO
MB implora para ficar na casa de

Lica. Benê questiona o pai sobre sua
pensão. Malu e Edgar temem que o
escândalo reflita nas escolas do Gru-
po. Noboru promove um jantar em famí-
lia para comemorar a recuperação de
Mitsuko. Patativa conta a Aldo que Tato
procurou por ele. Mitsuko discute com
Tina. Cícero propõe à Josefina ficar com
a guarda de Julinho. Aldo liga para Tato.
Benê conta para o pai que tem Síndro-
me de Asperger.

TEMPO DE AMAR
Delfina convence José Augusto de

que comprou as terras para Tereza. José
Augusto pede a ajuda de Vicente para
comprovar a origem do dinheiro usado
por Delfina. Tereza repreende a mãe por
expulsar os camponeses das terras.
Emília insinua a Reinaldo que tem inte-
resse por Fernão. Celina diz a Artur que
Bernardo ajudará Eleutério, que sofre
na prisão. Edgar e Carolina trocam ju-
ras de amor. Teodoro se incomoda com
a festa de reinauguração da Maison
Dorée. Almeida passa mal no cabaré e
Lucerne convoca Reinaldo.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Sophia fica em choque, mas disfar-

ça e age naturalmente com Mariano.
Sophia afirma a Gael que não tem en-
volvimento com Mariano. Gael estranha
o modo como Aura se relaciona com
Sophia. Bruno visita Raquel, que afir-
ma que tentará esquecê-lo. Zé Victor
encontra Tônia no hospital. Patrick co-
menta com Clara sobre o grande inte-
resse de Renato nas esmeraldas. Es-
tela convida os garimpeiros e as me-
ninas do bordel para suas aulas. So-
phia tenta convencer Mariano a se
afastar de Lívia. Mariano pede ajuda a
Amaro para vender a esmeralda. As
mulheres se divertem na despedida de
solteira de Melissa. Patrick encontra
a garrafa de gim no quarto de Beth.
Leandra cobra uma posição de Rato
sobre a promessa que lhe fez. Diego
se encontra com Karina. Lívia flagra
Sophia e Mariano se beijando.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Desesperado com o desaparecimen-

to de Fernanda e Pedrinho, Carlos bus-
ca consolo com a mãe. Luiz mostra
para Fernanda os passaportes com
seus nomes falsos e diz que teve que
separá-la de todos que o odeiam para
ter a oportunidade de ganhar seu cari-
nho. Marisa dá todo seu apoio ao filho
e diz que não descansará até encon-
trá-los. Pedro está convencido de que
Fernanda logo estará a seu lado. Luiz,
por sua vez, tem certeza de que nin-
guém vai separá-lo de Fernanda. Fer-
nanda lamenta ter magoado Carlos e
seus pais. Luiz tenta ser carinhoso, mas
ela o despreza. Mal Amada diz a Mari-
bel que em breve a polícia vai encontrá-
la. Fernanda chama Luiz de assassino
e o culpa por mandá-la para a prisão
mesmo sendo inocente. Irritado, ele diz
a Fernanda que pode ir embora quando
quiser, mas Pedrinho fica com ele. Iná-
cio pede Marisa em casamento. Luiz
diz a Fernanda que por bem ou por mal
terá que gostar dele como pai. Carlos e
Marisa reconhecem o grande

Os resumos dos capítulos são dis-
ponibilizados pelas emissoras e estão

sujeitos a mudanças em função da edi-
ção das novelas.

CARINHA DE ANJO
Fátima e Cecília conversam sobre o

desentendimento entre Gustavo e Cristó-
vão. As duas acabam não se entendendo.
Flávio suborna o porteiro para que não conte
nada para Haydee sobre a sopa. Cristó-
vão vai até a igreja se conversar com o
Padre Gabriel sobre o que aconteceu. Fran-
ciely revela para Silvestre que decidiu ficar
na mansão. O homem comemora a notí-
cia e chega a desmaiar de emoção. Didi e
Fabiana descobrem que Bárbara e Frida
são culpadas pelas cartolinas.

AMOR PROIBIDO
Hilmi liga para Nihat e tenta usar ele

para conseguir informações sobre os
negócios de Adnan. Adnan planeja com
como dar o troco em Hilmi. Behlul e
Bihter se encontram no jogo de bas-
quete de Bülent e a tensão entre os dois
aumenta. Nihat conta para Peyker que
Hilmi o esta chantageando. Bihter e
Behlul se beijam escondidos.

Catarina ironiza Afonso por estar
financiando os estudos de Levi. Tia-
go conta a Afonso que Amália adiou
a data do casamento. Rodolfo co-
memora quando os construtores in-
formam que encontraram uma fonte
de água. Cássio se surpreende com
a intenção de Rodolfo de inundar um
povoado para mudar o curso da
água. Afonso diz a Amália que sen-
te que suas lembranças virão à tona.
Saulo decide voltar para a academia.
Rodolfo sente falta de Lucrécia e
decide ir atrás da esposa.

Rodolfo sente
falta de Lucrécia

DIVULGAÇÃO

 • SBT

DIVULGAÇÃO
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Luz na
passarela...

NÃO É SÓ BELEZA
Sem esconder a ansiedade e a alegria do momento que está
vivendo, Ariana diz que quer ser conhecida como muito mais do que
um rostinho bonito, aliás ela garante que beleza não é a única coisa que
entra em jogo numa disputa destas. “Beleza é preciso, mas conta
também um conjunto de qualidades como simpatia, elegância,
delicadeza, ousadia, uma boa passarela, a oratória também é muito
importante e é claro a humildade. Esses são critérios essenciais.”
explica.  Ela ainda afirma que o apoio da família, amigos e
patrocinadores foi muito importante para chegar até aqui ‘“Sou muito
grata a todos, sem eles eu não estaria realizando este sonho”, agradece.

Quase toda menina mulher já
sonhou em fazer sucesso nas pas-
sarelas, estar sob os holofotes, ser
reconhecida pela sua beleza e ini-
ciar uma carreira na área.

Uma das principais portas de en-
trada para isto são os tradicionais
concursos de Misses que ocorrem
nos municípios, estados, Brasil e por
fim o Miss Mundial. Todas querem
chegar lá, não é? E este sonho está
sendo trilhado pela jovem, Ariana
Melo de 24 anos. Ariana é Miss
Cascavel e representará o Paraná no
concurso Miss Brasil Natural Beau-
ties 2018 ou, na tradução direta,
“Miss Brasil Belezas Naturais”, que
acontece neste final de semana.

Representar a cidade é uma
grande alegria, segundo ela. “É uma
sensação incrível representar uma
cidade tão linda e acolhedora como
Cascavel, mas também de grande
responsabilidade porque não só
estarei representado a beleza de
Cascavel como também a do Para-
ná. Estou muito feliz e lisonjeada é
uma cidade e um estado de mulhe-
res belíssimas. Mas se Deus qui-
ser também quero ter a hora de re-

presentar o Bra-
sil” diz.

Ariana disputa-
rá o título com ou-
tras 26 candida-
tas, uma de cada
estado, em Curi-
tiba neste sába-
do, 24.  E se al-
guém estiver
pensando que é
fácil chegar até
aqui ela conta
que desde cri-
ança se prepa-
ra para este momento.
“Tive uma preparação bem intensa
com aulas de oratória, postura, dic-
ção, inglês e também tive a oportu-
nidade de ter aulas de passarela
com o mestre dos saltos Namie
Wihby. Desde muito cedo venho par-
ticipando de concursos e desfiles.
Alguns eu ganhei outros perdi, mas
todos eles me serviram de grande
experiência”, lembra.

Ariana Melo
representará a
beleza de Cascavel
e  o Paraná, em
Curitiba neste
sábado

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Arquivo Davies


