ESPERA POR LEITO HOSPITALAR TEM 39 PACIENTES
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PARADOS
Taxistas de Cascavel aderiram ao movimento nacional e cruzaram os braços
por duas horas na manhã de ontem em apoio ao projeto de lei que regulamenta o
transporte por aplicativos no Brasil. A votação estava prevista para a noite na Câmara
dos Deputados, mas até o fechamento desta edição o projeto não havia sido apreciado.
z Pág. 12

Câmara rejeita contas
e Edgar está inelegível
Em uma sessão tensa na tarde de ontem, os vereadores de Cascavel rejeitaram
o parecer do Tribunal de Contas do Paraná que aprovou, com ressalvas, as contas do ex-prefeito Edgar Bueno, referentes ao exercício de 2013. Com a decisão,
Edgar perde seus direitos políticos e agora terá que entrar na Justiça para reverter a situação. Apenas cinco vereadores votaram com o ex-prefeito.
z Págs. 04 e 05
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O Circuito Vale do Iguaçu de Mountain
Bike fez mesmo a festa dos cascavelenses
em Mangueirinha, próximo a Coronel
Vivida, no fim de semana. A equipe
Cascavel Bikers RTD também teve ciclistas
como destaque. Dagoberto Grapiglia
(foto) foi campeão da categoria Master B2
Pró, Gregory Zawoski foi quarto colocado
na Master A1 Pró, Gustavo Vieira quarto
colocado Master A2 Pró e Augustinho de
Queiroz (Canário Auto Peças) foi quinto
colocado na Master B2 Sport.

Os paranaenses tiveram bom
início de temporada no rali de velocidade. No último sábado, a dupla
Sandro Suptitz/Eduardo Ortolan
participou no Training Day, em Erechim, no Rio Grande do Sul, e ficou
com o melhor tempo entre os carros 4x2. O treino, que reuniu 11
carros marcou o início da temporada brasileira da modalidade.
O piloto Sandro Suptitz frisa que
o Training Day foi perfeito para testar o carro vem sendo desenvolvido há dois anos. “O conjunto todo
ficou muito prazeroso de pilotar e
com uma segurança enorme. Conseguimos ser a dupla mais rápida
dos 4x2 e sabemos que podemos
evoluir mais. O entrosamento com
o navegador está cada vez melhor
e sabemos do nosso potencial. A
equipe, como um todo, está muito
bem focada no campeonato. O preparador Xuxa me entregou um carro top e o Renê, nosso chefe de
equipe, cuida de tudo e de todos.
Só precisamos acelerar”, avaliou
Sandro Suptitz.
Agora a dupla da equipe Rally
Cascavel passa a pensar somente
na etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocida-

EDSON CASTRO/DIVULGAÇÃO

Na trilha certa no rali

de, que será na cidade de Estação,
no Rio Grande do Sul, nos dias 7 e
8 de abril. As demais etapas serão
26 e 27 de maio (Erechim/RS), 14
e 15 de julho (São Paulo), 15 e 16
de setembro (São Bento/SC) e 17
e 18 de novembro (Paraná, em cidade ainda a ser definida).

Eduardo Ortolan e
Sandro Suptitz foram
os mais rápidos entre
os carros 4x2 que
participaram do
Training Day
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Na seleção de taekwondo

FOTOS: ARQUIVO ATLETAS

Os atletas que representaram
Cascavel no Grand Slam de Taekwondo, realizado no fim de semana, no Rio de Janeiro, voltaram para
casa mais experientes e com o
sentimento de dever cumprido. Dos
dez faixas-pretas cascavelenses na
competição, quatro voltaram para
casa com medalhas, sendo que três
deles ainda conseguiram vaga na
seleção brasileira.
Destaque maior para Luane Camargo, de 13 anos e que carimbou
com medalha de ouro sua vaga na
equipe nacional da categoria cadete, peso até 37 kg, ao derrotar as
duas atletas titulares de 2017.
Ainda pela categoria Cadete,
mas pelo peso até 55 kg, Emily Fernanda Peron Dalmina também foi
medalha de ouro e agora é titular
da equipe do Brasil. Ela contou com
a desistência de uma adversária
para ficar com a vaga.

Já Heduarda Sabadin foi medalha de prata na categoria Júnior até
55 kg e assegurou a vaga de reserva na seleção, sendo a primeira a
ser chamada caso a titular não possa competir por algum motivo.
Ainda pela categoria Júnior, Lainy
Makerlly, de 15 anos, foi medalha de
bronze no peso 46 kg. Com isso, é
suplente na seleção e precisa de duas
desistências (da titular e da reserva)

para representar o País em competições internacionais em 2018.
No total, o Grand Slam contou
com cerca de 400 atletas no Rio
de Janeiro. Os cascavelenses que
disputaram a competição são comandados pelos técnicos Eurico
Chagas, Alexandre de Lara e Ricardo Zimmer. Todos custearam
as próprias despesas para participar das disputas.

Mais Seletiva
O calendário dos taekwondistas cascavelenses segue intenso no mês
de março. Nesta semana a Federação Paranaense divulgou a lista de
convocados para a Seletiva Nacional para a Gymnasiade 2018. As vagas para a equipe do País serão definidas em São Caetano do Sul, nos
dias 22 a 25 de março. Dentre os representantes do Paraná convocados para tentar a vaga na maior competição escolar do mundo estão
quatro atletas de Cascavel: Fabiana Nayara Santiago (até 46
kg), Heduarda Sabadin (até 55 kg), William Santos (até
48 kg) e o técnico Eurico Chagas. Neste ano, a
Gymnasiade será realizada no Marrocos, de 2 a 10 de maio.
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Flamengo x River Plate

O Flamengo vai estrear nesta
quarta-feira na Copa Libertadores
2018 diante do River Plate, da Argentina. O duelo que abre a 1ª rodada do Grupo 4 está marcado para
as 21h45, num Engenhão que terá
ausência de torcida - o Fla foi punido com dois jogos com portões fechados pelos incidentes na final da
Sul-Americana.
O rival do Fla é um velho conhecido dos rubro-negros. Ao todo, as
equipes já se enfrentaram em 15
oportunidades, com sete vitórias do
Fla, dois empates e seis derrotas.
O último confronto ocorreu em
2000, pela Copa Mercosul.
Para a partida desta noite, Paulo César Carpegiani não poderá contar com Cuéllar, suspenso por dois
jogos, devido expulsão na final da

JOGAM HOJE
19h15
19h15
21h45
21h45
21h45

LIBERTADORES
Ind. Santa Fe x Emelec
Nacional x Estudiantes
Millonarios x Corinthians
Flamengo x River Plate
Delfín x Bolívar

19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
20h30
21h30
21h45

COPA DO BRASIL
Goiás x Coritiba
Ponte Preta x S. Correa
São Paulo x CRB
Bragantino x Vitória
Náutico x Cuiabá
Ferroviário x Vila Nova
Atlético-PR x Ceará
Figueirense x Atlético-MG

15h30
15h30
15h30
17h30
17h30

ESPANHOL
Málaga x Sevilla
At. Bilbao x Valencia
Getafe x La Coruña
Eibar x Villarreal
At. de Madri x Leganés

13h30
16h45

COPA DA ITÁLIA
Juventus x Atalanta
Lazio x Milan

14h30
17h05

COPA DA FRANÇA
Chambly x Strasbourg
PSG x Olympique

16h45

Copa da Inglaterra
Tottenham x Rochdale

Copa Sul-Americana, além de Berrío, que segue machucado, e Paolo
Guerrero, que segue suspenso por
doping. O meia Ederson também
está se recuperando de uma cirurgia para retirada de um tumor e
sequer foi inscrito na competição.

No River Plate, um velho conhecido da torcida brasileira vai a campo: Lucas Pratto, ex-atacante de
São Paulo e Atlético-MG. Ele, inclusive, no último encontro com o Rubro-Negro deixou sua marca, no Brasileiro do ano passado.

Jogo da Série A
Depois de passar por Caxias e Tubarão nas duas primeiras fases da Copa
do Brasil, realizadas em partida única, o Atlético-PR inicia hoje o matamata da competição com um adversário que terá pela frente também na
Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará. A partida de ida entre as
equipes está marcada para as 21h30, na Arena da Baixada. A equipe
principal do rubro-negro terá mudanças para o duelo. A principal delas é a
entrada do atacante Bergon na equipe. O artilheiro do Paysandu em 2017
assume a vaga de Ribamar depois de ter se destacado na vitória por 5 a 4
sobre o Tubarão, enquanto o rival pela vaga teve atuação discreta.
CORINTHIANS

Após a vitória por 2 a
0 no clássico diante do
Palmeiras pelo
Paulistão, o Corinthians
tenta surpreender outro
complicado rival nesta
quarta-feira, às 21h45
(de Brasília), quando
desafia o Millonarios,
na Colômbia, em sua
estreia na Copa
Libertadores da
América. Destaque do
Timão na vitória sobre o
rival no Estadual, o
meia Rodriguinho (foto)
está suspenso por conta
da expulsão no jogo
contra o Racing, na
Copa Sul-Americana
do ano passado.
Assim, não está
descartada a alteração
do sistema tático.
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Unidos por uma Escola Feliz
Pilares coloridos e muitos
desenhos pelas paredes. A
alegria e as cores da infância
estão espalhadas por todos
os lados da Escola Profª Dilair
Silvério Fogaça, uma verdadeira Escola Feliz. A unidade escolar do Bairro Universitário foi
inaugurada em 2017 e continua com uma estrutura bem
cuidada, revelando o zelo dedicado por cada servidor e também pelas famílias dos alunos,
que para a felicidade da diretora Cristiane Aparecida Ribeiro Bueno, é muito participativa. “A gente não faz nada sozinho, sempre contamos com a
equipe da escola, com a APPS
(Associação de Pais Professores e servidores) e com os
pais, que são bastante participativos”, conta.
Com um bom planejamento dos recursos próprios,
como o Fundo Rotativo e PDDE
(Programa Dinheiro Direto na
Escola), além da realização de
bazares e arrecadação de recicláveis, a direção e a APPS
da escola conseguem manter
as necessidades básicas da
estrutura e ainda dar aquela
repaginada na escola sempre
que necessário.
“A nossa escola tem muita estrutura metálica, que vez
ou outra precisa ter a pintura

DIVULGAÇÃO

renovada. A gente nota principalmente nos locais que
têm muito contato com as
mãos, que com o tempo vão
enferrujando. Então nós buscamos lixar e pintar toda a
parte de estrutura metálica
e pintamos os pilares de várias cores”, conta Cristiane,
lembrando que também trabalhou na manutenção de
portas, grades, brises e banheiros, além de equipar o
refeitório com bebedouro,
saboneteiras e supor tes
para papel toalha, adequando a escola ao que a Vigilância Sanitária determina.

ALUNOS da Escola Profª Dilair Silvério Fogaça

PEDAGÓGICO
E se quando o assunto é
estrutura, a diretora afirmou não
fazer nada sozinha, em se tratando
da parte pedagógica ela também
conta com o precioso auxílio dos
professores e da coordenação. “A
gente nunca deixa o pedagógico de
lado em detrimento à estrutura, as
duas coisas têm que caminhar bem
para os alunos serem atendidos da
melhor forma”, garante Cristiane. A
diretora contou que neste início de
ano as coordenadoras estão
repassando orientações individuais
para cada professor de forma a
garantir a qualidade no ensino.

Participação da comunidade
A diretora exalta a participação da comunidade escolar no que diz respeito aos cuidados do
prédio e serviços que são oferecidos aos alunos. Desde a merenda, a limpeza e o trabalho
pedagógico. Pais de alunos e familiares dos servidores também têm participação ativa nos
cuidados com a escola e a diretora também não deixou de tecer elogios à equipe de manutenção
da Semed (Secretaria Municipal de Educação), que também sempre ajuda quando necessário.
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SISTEMA monitora frequência de alunos
para repasse do Bolsa Família

FREQUÊNCIA

Estudo é critério
para benefício
Entre os critérios exigidos para o
repasse do Bolsa Família está a comprovação por parte dos beneficiários
da matrícula dos filhos nas escolas.
Com base nas informações repassadas pelos pais de que a família é
atendida pelo programa do governo
federal, a escola tem o dever de registrar a assiduidade do aluno em
sistema do Ministério da Educação,
que fará o acompanhamento.
Embora no início do ano possa
haver mudanças de alunos entre os
estabelecimentos de ensino, existe um prazo para que as famílias
comuniquem ao setor responsável
pelo programa em cada município.
Em Cascavel esse processo tem
seguido dentro da normalidade,

sem interferência para o repasse
do benefício.
“Isso ocorre de forma rotineira,
pois a família deve obrigatoriamente
atualizar os dados pelo menos uma
vez por ano”, esclarece o setor ao
acrescentar que o Município sempre
atinge a meta no que diz respeito às
atualizações cadastrais.

A frequência escolar mínima
exigida pelo Bolsa Família é de
85% da carga horária mensal
para estudantes de 6 a 15 anos,
e de 75% para estudantes entre
16 e 17 anos, beneficiários do
BVJ (Benefício Variável vinculado
ao Adolescente).
Neste início de ano é preciso que
as famílias redobrem a atenção
quanto às matrículas de crianças
que completam seis anos até dia
31 de março e a partir de abril
de 2017, pois elas estarão no
perfil para acompanhamento da
educação neste ano.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

Suspensão de pagamentos
Em relação à suspensão dos pagamentos, a informação é de que isso não
decorre somente da falta de atualização da condição escolar. “Inclui vários
fatores como cruzamento de dados por outras bases federais,
inconsistências cadastrais, prazo de permanência no programa expirado,
família fora dos critérios, entre outros”, explica o setor. Segundo o
relatório do mês de janeiro, na cidade há 3.449 beneficiários.
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Liberado
para o
esporte
Ainda no fim do ano passado, o
ginásio de esportes do Bairro São
Cristóvão, em Cascavel, foi desocupado pelas últimas famílias que ficaram abrigadas no espaço por
conta da reintegração de posse no
Jardim Gramado.
Até que moradias construídas
pelo município fossem finalizadas
se passaram sete meses. Esse período trouxe alguns desgastes na
estrutura improvisada para receber
as 27 famílias desabrigadas.
No entanto, a Secretaria de Cultura e Esportes já providenciou reparos e garante que outras melhorias serão feitas.
“São necessários pequenos reparos no ginásio do Bairro São Cristóvão. O que precisava de maiores
consertos era a parte de iluminação e o trabalho já foi realizado”,
afirma.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

REFORMAS

Ainda segundo a secretaria, o
ginásio do São Cristóvão, assim
como o do Neva e o Sérgio
Mauro Festugatto, deverão passar
por reformas, mas que apesar
disso, o local já está liberado para
uso da comunidade.
“O ginásio está ativo e pode
receber atividades como jogos e
competições, conforme a
demanda apresentada”, esclarece
a secretaria.

GINÁSIO do São Cristóvão abrigou famílias durante sete meses

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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.
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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 28 de fevereiro de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Colabore com doações
O Provopar (Programa de Voluntariado Paranaense) em Cascavel
atende hoje mais de três famílias
entre as ações por meio de cozinhas
comunitárias, oficinas do pão, de
corte e costura e o brechó na própria sede da entidade.
Apesar da oferta de serviços gratuitos, ainda existe necessidade de
doações para famílias que passam
por dificuldades. “O Provopar também atende famílias em casos
emergenciais, como incêndio, alagamentos, e outros casos na qual

necessitem de móveis e utensílios
domésticos com urgência”, destaca a coordenadora Néia Alberton.
A população que conhece a missão da instituição tem contribuído,
porém as doações ainda não suprem
a demanda. “Precisamos de alimentos, roupas e em questão de utensílios domésticos, nossa maior dificuldade é com a arrecadação de geladeira, fogão e colchão”, acrescenta
Néia. Doações podem ser feitas na
Rua Martin Afonso de Souza, 550,
Bairro Pacaembu em Cascavel.
FÁBIO DONEGÁ

Uma forte e
rápida chuva que
caiu no início da
tarde de ontem em
Cascavel
provocou a queda
de parte de uma
árvore na Rua
Sergio Djalma de
Holanda, no Bairro
Maria Luiza. O
arbusto ficou sobre
a pista.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: arquivo Provopar

BRECHÓ

Mais de duas mil famílias
cadastradas no Provopar são
atendidas pelo brechó e lá têm a
possibilidade de retirar roupas de
acordo com alguns critérios e prazos
definidos. Frequentemente também é
realizado bazar de peças seminovas
e a renda arrecadada ajuda na
manutenção da entidade.
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Protesto por fiscalização
“Deputados federais: transporte tem de ter regras, rejeitem as três
emendas. Passageiro é coisa séria”, dizia a mensagem em uma das
faixas levadas por taxistas de Cascavel na manifestação realizada na
manhã de ontem em frente à prefeitura. Por duas horas eles permaneceram de braços cruzados em
apoio ao ato que ocorreu nas principais capitais do País.
O pedido aos parlamentares
tem relação ao Projeto de Lei Complementar nº 5.587/2016, que regulamenta serviços de transporte
com aplicativos, levado à votação
na Câmara dos Deputados, porém
com três emendas.
A expectativa dos taxistas é de
que o projeto seja aprovado na íntegra. Dessa forma, haverá exigência da placa vermelha aos veículos
utilizados para o transporte, além
do emplacamento na cidade e autonomia para que prefeituras autorizem e fiscalizem os serviços.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

TAXISTAS CRUZARAM os braços por duas horas em manifestação na manhã de ontem

Por aplicativos
“O projeto regulamenta o transporte por aplicativos de veículos
particulares. A nossa mobilização é para que deputados derrubem essas
três emendas para que se regulamente de uma forma justa o transporte de
passageiros no Brasil”, destaca o presidente do Sindicato dos Taxistas em
Cascavel, Fernando Biasi.

EXIGÊNCIAS

Segundo ele, os usuários também
precisam estar atentos sobre as
exigências aos serviços. “O
próprio usuário dos aplicativos tem
que segurança. Passageiro é coisa
séria. Então os motorista precisam
seguir regras como qualquer outra
empresa de transporte”.
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dias à espera de leito
No primeiro boletim divulgado
pela Secretaria de Saúde de Cascavel, que traz o número total de
pacientes que aguardam por um
leito hospitalar nas UPAs (Unidades
de Pronto-Atendimento) Brasília, Veneza e Tancredo Neves, um caso
chama a atenção.
Entre os 39 pacientes à espera de leitos, registrados até a manhã de terça-feira (27), um homem
de 52 anos está há 21 dias na
UPA Veneza aguardando transferência ao hospital. O clique na
Central Estadual de Leitos, que
faz a regulação de internamentos em todo o Paraná,
ocorreu em 6 de fevereiro, e
até então o paciente permanece em obser vação, com

SECRETÁRIO da Saúde de
Cascavel, Rubens Griep, em
entrevista coletiva, ontem, no
auditório da prefeitura

risco de comprometimento do
quadro clínico. Embora o fato tenha sido levado ao Ministério Público ainda na segunda-feira (26)
pelo vereador Fernando Hallberg,
o caso não foi resolvido.
De acordo com o secretário
de Saúde de Cascavel, Rubens
Griep, não há prazo definido para
transferência após o clique. “Porém, dependendo da condição clínica do paciente existe um prazo razoável de 24 horas a partir
da solicitação médica de um leito hospitalar”, relata.
Nestes casos, a transferência
a um leito hospitalar só ocorre
após hipótese diagnóstica do médico assistente, complementada
por diversos exames. O município
precisa manter o paciente clicado
na Central de Leitos, e é dever do
Estado seguir com a transferência.
Vale destacar que a UPA é uma
unidade pré-hospitalar fixa, definida por uma portaria do Ministério
da Saúde ainda de 2002, quando
se iniciou a implantação da Política de Atenção às Urgências em
todo o Brasil, posteriormente regulamentada.

Cumprindo a lei

A transparência na lista da saúde
cumpre com lei municipal,
aprovada na Câmara de
Vereadores, ainda no ano passado.
Conforme Griep, o boletim será
divulgado de segunda a sexta-feira,
até às 13h, constando as iniciais
do paciente, idade, sexo e o
tempo em que espera por um leito.
A publicação pode ser conferida
pelo www.cascavel.pr.gov.br.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá
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Integração
contra o crime

ANTÔNIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

PRESIDENTE
TEMER e Raul
Jungman, agora
ministro da
Segurança
Pública

NOTAS

Repatriação

O Brasil recuperou cerca de R$ 745
mil que estavam bloqueados no
Merchants Bank, em Nova York,
nos Estados Unidos. O dinheiro
repatriado está relacionado a
crime contra o sistema financeiro
nacional e de lavagem de dinheiro
e estava em nome de brasileiros,
donos de uma empresa de viagens
e turismo. A repatriação foi
realizada pelo Departamento de
Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional
(DRCI) do Ministério da Justiça.

Superávit primário

O presidente Michel Temer disse
ontem, em Brasília, que o crime só se
fortalece com a fragmentação do poder público e que o Ministério Extraordinário da Segurança Pública fará a
integração necessária entre União,
estados e municípios para combater
a criminalidade no país. Temer deu
posse a Raul Jungmann como ministro da nova pasta. Antes, ele comandava o Ministério da Defesa.
“O crime só se fortalece com a
fragmentação dos esforços do poder público. Se você tem vários esforços isolados, é uma coisa. Se

você tem esforços conectados, ligados, todos juntos, não só estados, União e municípios, mas também os poderes e a sociedade civil, você consegue combater”, disse o presidente da República.
Segundo Temer, o auxílio na
área de segurança pública é algo
solicitado constantemente à União.
“A segurança pública hoje é algo
solicitado por todo o país. Vejo aqui
nas reuniões com os senhores governadores e secretários de segurança que todos vêm aqui pedir
auxílio da União”, afirmou.

Invasão de competência
O presidente citou que, na medida provisória que cria o Ministério
Extraordinário da Segurança Pública, publicada ontem no Diário Oficial da
União, está registrado que o papel da nova pasta será o de coordenar e
promover a integração da segurança pública em todo o país, especialmente
na área de inteligência. “Não temos uma integração da inteligência nos
entes federados”, disse. Temer ressaltou que a União não vai invadir a
competência dos estados, mas desenvolver um trabalho conjunto.

A melhoria na arrecadação federal
proporcionada pela recuperação
da economia e pela renegociação
de dívidas com a União fez o
Governo Central (Tesouro
Nacional, Previdência Social e
Banco Central) iniciar o ano com
superávit primário recorde.
Segundo números divulgados
ontem pelo Tesouro, a economia
de recursos chegou a R$ 31,069
bilhões em janeiro, o melhor
resultado da história para o mês.
O superávit primário é a economia
de recursos para pagar os juros da
dívida pública.

Recurso de Lula
O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) marcou para amanhã o
julgamento de mérito do recurso
com o qual o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva pretende
evitar sua prisão após condenação
na segunda instância da Justiça. A
data consta da mais recente
atualização sobre o andamento do
processo. Em janeiro, o vicepresidente do STJ, ministro
Humberto Martins, que na ocasião
era o responsável pelo plantão
judicial, negou um pedido de
liminar (decisão provisória) feito
no mesmo recurso.
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Capacitação a agentes
Agentes da PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel) e da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel)
estão em capacitação até sábado.
O curso começou ontem e é oferecido a 41 servidores e aborda
diversos temas: inteligência operacional aplicada à atividade penitenciária; direitos humanos; legislação nacional e internacional
sobre o uso diferenciado da força;
conduta, postura e habilidades
dos operadores de segurança penitenciária; noções de sobrevivência administrativa; técnicas de
como algemar; imobilização tática
em ambiente prisional; entre outros conteúdos.
A intenção é dar mais capacidade para os agentes executarem o trabalho com mais segurança. “A ideia é fazer esse curso em todo o Estado, mas iniciou-se em Cascavel por conta do
cenário da PEC, das duas rebeliões registradas na PEC. Continua
o clima de tensão, e agora há o
agravante com a liberação das
visitas, quando os agentes pre-

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Escola de
Serviços Penais
Capacitação de
agentes penitenciários
começou ontem,
em Cascavel
cisam fazer movimentação de presos. Os cubículos estão superlotados e os servidores correm riscos”, afirma a diretora-executiva
do Sindarspen, Vanderleia Leite.

700 kg

DROGA foi apreendida pela PM de Cascavel
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: PM

O curso é apoiado pelo
Sindarspen (Sindicato dos
Agentes Penitenciários do
Paraná) e com recursos da Escola
de Serviços Penais, do Depen.
“Nós cobramos do governo para
que haja capacitação, ideal é que
o curso fosse dado a todos os
agentes”, sugere. As palestras
são dadas por instrutores
certificados e as instruções de
tiro são feitas com armas e
munições que vem do Depen.

de maconha apreendidos

A Polícia Militar apreendeu quase
700 quilos de maconha e duas armas
de fogo na noite de segunda-feira.
Os policiais receberam denúncia anônima de que na casa, no
Bairro Colmeia, funcionava um ponto de tráfico de drogas.
No local onde o entorpecente foi
encontrado, foi preso um homem de
35 anos, dono da casa. O detido
tem passagem pela polícia e disse
que pagou R$ 50 mil pela droga e
ia revender.
Além dos 700 quilos de maco-

nha, foi encontrado um revólver calibre 38 com cinco munições e uma
pistola 380 com um carregador,
cheio de munições.
Foram necessários três veículos
para transportar a maconha até a
15ª SDP (Subdivisão Policial), para
onde o preso também foi levado.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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D esaparecido

Um menino de 10 anos está desaparecido
desde domingo, em Cascavel. Júlio Cesar
Correa de Quadros foi visto pela última vez
no Bairro Alto Alegre, de regata branca e
bermuda jeans.
A informação extraoficial é de que a criança
estava em família acolhedora em Cascavel.
O menino teria sido encontrado em
CRIANÇA foi vista pela
dezembro de 2017 em situação de risco
última vez no domingo
e que estaria acolhido desde então.
Segundo informações da Polícia Civil, a criança foi deixada em
família acolhedora por decisão judicial. A família natural a visitou
recentemente. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura
de Cascavel, que disse que há uma medida protetiva a respeito da
criança e que apenas a Vara da Infância e da Juventude ou a 8ª
Promotoria poderiam informar a respeito.
Nos dois setores, as informações foram negadas, com a justificativa de
se tratar de processo sigiloso, envolvendo criança. Um boletim de
ocorrência foi registrado e quaisquer informações podem ser repassadas
ao telefone (41) 3224-6822, do Sicride, setor da Polícia Civil.

Sem socorro

Giro da
Violência
Criança ferida
Uma criança ficou ferida ao ser
atropelada na noite de segunda-feira,
em Cascavel. O acidente ocorreu em
frente à UPS (Unidade Paraná Seguro)
do Bairro Interlagos. O motociclista e
a garupa ficaram feridos. A criança foi
socorrida por familiares e levada para
atendimento médico. O piloto da
moto recusou encaminhamento
hospitalar e o garupa, um adolescente
de 15 anos, foi levado à UPA Veneza.
AÍLTON SANTOS

Presos por tráfico
Três jovens foram presos acusados de
tráfico de drogas na noite de
segunda-feira. Foi na Rua Tinguis,
Bairro Santa Cruz, em Cascavel. A
Polícia Militar recebeu informações de
que, no local, funcionava um ponto
de tráfico de drogas. Na casa, foram
encontradas porções de crack e
cocaína, prontas para venda. Uma
balança de precisão e rolos plásticos
usados para embalar droga. Ao todo,
segundo a PM, foram 34 gramas da
droga. Um carro, que estava na casa,
foi apreendido. Os detidos foram
levados à 15ª SDP.

Julgamento
MULHERES ficaram feridas em acidente no Bairro Cascavel Velho
Um veículo bateu em uma motocicleta e o motorista fugiu, sem prestar socorro. O acidente ocorreu na
tarde de ontem, na Rua Munique,
Bairro Cascavel Velho em Cascavel.
Segundo populares, um Fiesta Azul passou por um quebra-molas e bateu de frente na moto.
Duas mulheres estavam na moto.
A informação é de que uma de-

las voou e deu “piruetas” no ar,
com o impacto. Tânia Cristina Moreira, 21 anos, teve ferimentos
moderados. Vanusa Barros Bezerra, 40 anos, teve ferimentos
leves. As duas vítimas foram levadas à UPA Veneza.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Foi julgado ontem por dupla
tentativa de homicídio Evandro
Chaves. Réu solto, ele é acusado de
tentar matar Bruno Fernandes de
Souza e Salatiel Henrique Alves, em
01 de fevereiro de 2015. O crime
ocorreu na Rua Sabiá, Bairro Clarito.
Segundo a 1ª Vara Criminal, a tentativa
ocorreu porque Salatiel teria um
relacionamento com uma mulher de
quem Evandro gostava. Em decorrência
do crime, Salatiel ficou paraplégico.
Até o fechamento desta edição, o
julgamento não havia terminado.
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DER é alertado Giro Político
sobre rachaduras

politica@jhoje.com.br

O vereador Carlinhos
de Oliveira (PSC) esteve
com o superintendente
regional do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Nelson Farah,
para levar ao órgão a preocupação de moradores e
motoristas que estão
apreensivos com fissuras
que surgiram em alguns
pontos da BR-467, entre
o Trevo Cataratas e Trevo
da Jorge Lacerda.
Carlinhos, que na última semana levantou a
realidade do viaduto da
Jacarezinho, que apresenta rachaduras, levou
ao superintendente fo-

tografias e filmagens pontuais com o desmoronamento de terra na ligação
do viaduto e a marginal.
Ambos os viadutos
são muitos usados, especialmente nos horários de
pico, gerando aglomeração de veículos, aumentando os riscos de um problema mais grave. O vereador também pediu providências em relação ao
matagal que tomou conta
da rodovia e das marginais. “Há um bom tempo
não existe limpeza na área
urbana entre os trevos,
prejudicando os bairros
da região norte”, afirma.
DIVULGAÇÃO

CARLINHOS com o superintendente do DER, Nelson Farah

DER promete
Farah afirmou que o DER assumiu o trecho no final do
ano passado, até então de responsabilidade do DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes), mas mostrou preocupação e prometeu
ação imediata. Garantiu ações paliativas na contenção
do desmoronamento da terra e envio de equipe técnica
e engenheiros para avaliar a dimensão do problema das
cabeceiras nos dois viadutos (Rocha Pombo e
Jacarezinho) para que projetos técnicos de revisão
sejam possíveis.

Café com vereadores

A Secretaria de Assistência Social (Seaso) reúne
vereadores em um café hoje em sua sede.
Durante o encontro, serão explanados
os serviços desenvolvidos os parlamentares poderão
tirar dúvidas sobre as ações.

Apostas

Julgamento político

Ontem, antes da votação
das contas do exprefeito Edgar Bueno
(PDT), alguns arriscavam
apostas. Uma corrente
acreditava na reprovação
por 11 votos. Uma
corrente defende que
pelo menos três
vereadores mudaram a
opinião na última hora.

A campanha de Edgar
Bueno era a perseguição
política, mas não
decolou. O apelo
emocional do discurso
naufragou e provocou
reações hostis. A camisa
de prefeito mais
perseguido do Brasil
não vestiu bem o exgestor.

Encrenca na porta

Ao vivo

Um bate-boca na porta
da Câmara bem no inicio
da sessão tirou a atenção
de Edgar Bueno. Ele
parou o discurso e pediu
pra baixar o volume. Ele
nem imaginava que
outras discussões bem
mais calorosas estavam
por vir, mas desta vez na
tribuna.

Edgar Bueno usou seu
perfil no Facebook
para compartilhar a
sessão da Câmara de
ontem e divulgou a
reprovação de suas
contas em tempo real
para seus amigos do
perfil. Comentários a
favor e contra
foram postados.

RESSUSCITANDO MORTOS
Na hora do desespero, Edgar Bueno tratou de
ressuscitar todos seus carrascos. Até o deputado
federal André Vargas (PT), preso em 2015, voltou
a cena para justificar a perseguição que Edgar teria
sofrido. Bueno declarou que Vargas foi o mostro
do seu armário.
z A Câmara de Cascavel entregou ontem votos de
louvor e congratulações a Benedito Alves de Lima, o
Mangaba.
z Foi em reconhecimento pelos serviços prestados
junto ao time de futsal de Cascavel.
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Nem mesmo os mais pessimistas acertaram o placar da votação do relatório do Tribunal de
Contas, gestão 2013, do ex-prefeito Edgar Bueno (PDT). A sessão foi realizada ontem. Pedido
de adiamento, discussões, tensão e vaias foram algumas das
anormalidades, mas nada impediu que 14 votos sepultassem
os direitos políticos do ex-prefeito, que agora deve entrar na
justiça para reverter o impedimento e minimizar o desgaste
político que sofreu.
Minutos antes da sessão, Edgar Bueno, acompanhado de ex-secretários, assessores e amigos
próximos chegou à Câmara. Sentado em uma das poltronas aguardou ser nominado e chamado para
sua defesa. Subiu na defensiva e
assim permaneceu. “Quero ser
julgado de forma técnica, mas receio que uma articulação por parte dos governistas já se estabeleceu para que eu seja execrado do
processo político, atacando frontalmente a democracia desse
país”, cravou o ex-gestor.
Edgar Bueno não mediu palavras para explicar que as “ressalvas” não configuram pecados e
desfilou uma lista de políticos que
passaram ilesos por essa situação. “Isso já aconteceu e vai continuar acontecendo. A multa foi
paga e as situações citadas nas
ressalvas são irrelevantes, comparadas ao montante de recursos
que com muita justiça administramos por Cascavel”, explicou.
“A vida é uma roda gigante,
um dia estamos em alta e outro
em baixa. Não usem a posição
de vocês para a injustiça. Não é
uma articulação politiqueira que
vai me tirar da luta que sempre
tive por nossa cidade”, disse.
 Reportagem: Edna Nunes
Fotos: Flavio Ulsenheimer/CMC
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Xeque-mate na Câmara
CÂMARA ficou lotada de
ex-assessores de Edgar Bueno

COMO VOTARAM
Â Votaram contra os vereadores
Alécio Espínola (PSC), Carlinhos de
Oliveira (PSC), Celso Dal Molin (PR),
Damasceno Jr. (PSDC), Bocasanta
(PROS), Jaime Vasatta (PTN), Josué de
Souza (PTC), Mazutti (PSL), Misael
Júnior (PSC), Olavo Santos (PHS), Parra
(PMDB), Policial Madril (PMB),
Serginho Ribeiro (PPL) e Valdecir
Alcântara (PSL).

Â Votaram favoravelmente ao projeto
e, portanto, ao parecer, Aldonir Cabral
(PDT), Fernando Hallberg (PPL), Mauro
Seibert (PP), Pedro Sampaio (PSDB)
e Romulo Quintino (PSL).

Autoridade
Coube ao vereador Celso Dal Molin (PR) as observações aos que fugiam do
assunto e perdiam o foco da votação. O presidente Gugu Bueno (PR), pouco se
manifestou. “Não estamos aqui para julgar outros políticos, mas sim as contas do
ex-prefeito. Peço para que possamos fazer isso sem que outras pessoas sejam
citadas”, conduziu. O clima já era tenso quando o vereador Policial Madril pediu
para usar a tribuna da casa. O discurso que se ouviu a seguir foi um divisor de
águas e calou a todos. Calado, tenso e sem esboçar nenhuma reação, Edgar Bueno
ouviu um desabafo difícil proferido durante quase dez minutos. “O senhor poderia
ter chegado a essa casa com humildade, mas preferiu rugir como um leão para tentar
pressionar e ameaçar aqueles que enxergam com clareza os erros que foram
cometidos. Não terceirize culpas, você teve 12 anos para demitir os incompetentes
que tinha ao seu lado, se não fez é a hora de assumir com humildade esses erros.
Perdeu tempo ligando para vereadores e mandando seus amigos fazer o mesmo,
faltou humildade para ser ajudado. O senhor hoje confundiu amigos com inimigos e
abriu fogo até contra quem lhe estendeu a mão”, disse.
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EDGAR Bueno perde
os direitos políticos
com a decisão da
Câmara

B obagens

A declaração de Edgar Bueno caiu feito bomba nos ouvidos do
vereador Jorge Bocasanta (PROS). Indignado, o vereador
afirmou que o relatório do Tribunal de Contas do Estado não
passa de um conjunto de bobagens que não trouxe respostas
sobre situações gravíssimas e se debruçou sobre detalhes
desprezíveis. “Vou pedir para que o Tribunal reveja isso, não
podemos ser tratados com essa pequenez de detalhes e
embasamento”, disparou. Edgar Bueno voltou à tribuna e não
evitou um confronto direto com o vereador. Entre suas
declarações, afirmou que foi o prefeito mais perseguido do Brasil.
Acusou Bocasanta de ter ressalvas na prestação de contas da
campanha. O diálogo tenso provocou a paralisação da sessão.
Bocasanta pediu que a Casa de Leis pedisse novo parecer do
Tribunal de Contas, o departamento jurídico da Câmara
aconselhou o prosseguimento dos trabalhos.

O ALGOZ

05

Madril encerrou o discurso dizendo
que Edgar Bueno não é vítima e
muito menos injustiçado, mas que é
alguém que recusa observar que a
população não engoliu seus
desmandos em Cascavel. “Eu
perguntei para as pessoas na rua e
nenhuma delas me contou com
orgulho do teu governo. As pessoas
sabem o que aconteceu e o resultado
que o senhor terá nessa casa é
apenas uma amostra do que o povo
pensa sobre tuas ações e
arrogância”, finalizou. Visivelmente
irritado, o ex-prefeito deixou a
Câmara logo após o resultado e
sinalizou que tentará reverter
judicialmente seus direitos políticos.
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“Combater duramente,
enfatizo, duramente o crime
organizado, mas sem jamais
desconsiderar a lei e os
direitos humanos”.

OS VERDADEIROS NÚMEROS
SOBRE ABORTO NO BRASIL
Dados sobre morte materna em razão de um
aborto, incluindo aborto espontâneo, aborto por razões médicas e legais, falha na tentativa de aborto e
outras causas, disponíveis no Datasus que é o banco de dados do Ministério da Saúde, revelam que 72
mulheres morreram em 2015.
Segundo os dados mais atuais divulgados por
entidades pró-aborto, estima-se que no Brasil ocorram 500 mil abortos por ano, isso representa que
para cada mulher que morre vítima de um “aborto
inseguro”, aproximadamente 7 mil bebês são mortos. Considerando apenas o número de mortes
maternas por “falha de tentativa de aborto”, 14 mortes segundo números divulgados pelo SUS, temse que para cada mãe falecida mais de 35,5 mil
bebês foram abortados.
Isso fulmina um dos principais argumentos do
movimento pró-aborto, de que “mulheres ricas abortam em clínicas clandestinas seguras e mulheres
pobres morrem em clínicas clandestinas precárias”.
A verdade é que esse argumento é falso e tem
por objetivo comover a sociedade para que a prática
do aborto seja completamente descriminalizada e
custeada pelo SUS. A verdade é que os carrascos
são comprovadamente muito eficientes em matar o
bebê, preservando a vida da mãe

Raul Jungmann, ao
assumir o novo Ministério
da Segurança Pública na
manha de ontem.
Foto Beto Barata/EBC

NOTAS
Uopeccan

Mega-Sena

O Hospital Uopeccan
(União Oeste
Paranaense de Estudos e
Combate ao Câncer) foi
reabilitado pelo
Ministério de Saúde
como centro de
assistência de alta
complexidade em
oncologia com serviço
de oncologia pediátrica
no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). A
portaria, de 21 de
fevereiro, foi publicada
ontem no Diário Oficial
da União.

O concurso 2.018 da
Mega-Sena pode pagar
um prêmio de R$ 11
milhões na noite de
hoje. O sorteio será
realizado às 20 horas
(horário de Brasília) no
Caminhão da Sorte da
Caixa, que esta semana
estará em Maceió (AL).
Aplicando o prêmio de
R$ 11 milhões na
Poupança da Caixa, o
ganhador receberá
mensalmente mais de
R$ 43 mil apenas em
rendimentos.

A decisão da
Secretaria de
Saúde de tornar
pública a lista
de pacientes nas
UPAs
clicados para
internamentos

Jeandré C. Castelon
Advogado, pós-graduado em Cultura Teológica
e membro da Pastoral Familiar
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

O “climão” que
tomou conta da
Câmara de
Vereadores
durante votação
das contas do exprefeito Edgar
Bueno.

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Quarta

Quinta

Quarta

Quinta

K 29 L 18

K 27 L 19

K 28 L 17

K 26 L 17

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
chuvas e
trovoadas à
tarde/noite

Parcialmente
nublado com
chuvas e
trovoadas à
tarde/noite
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Fases da lua
CRESCENTE
23/02 - 05h09

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
09/03 - 08h19

NOVA
17/03 - 10h11

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Amigocão

Sonhos

Dia 18 de março tem a
20ª edição do Rocão. O
maior festival de rock
beneficente do Paraná será
realizado na praça do
Country, das
14h às 22h.

O Instituto do Ser vai
promover O Curso
Interpretação Dos Sonhos Parte 1, com Anderson Dias,
filósofo e psicanalista da
PUC – Campinas. O evento
será 15 de março, às 19h,
na Unioeste. Mais
informações pelo telefone
(45) 9 9974-5451.

Cinema na
biblioteca
Hoje, a sala de cinema da
Biblioteca Pública Sandálio
dos Santos recebe o Projeto
Itinerância do Festival de
Cinema da Bienal de
Curitiba. Às 14h15 será
apresentado o filme “O que
queremos para o mundo”.
A entrada é gratuita.

Há muitas razões para
duvidar e uma só para crer.
Carlos Drummond de Andrade

Feira agroecológica
A partir deste sábado os
cascavelenses poderão
contar com mais um ponto
de venda de alimentos
orgânicos. Será em frente à
Catedral, das 9h às 12h. A
iniciativa é da Cáritas
Diocesana com o
Projeto Quintal Produtivo,
produtores de orgânicos
e parceiros.

Felicidades!
Cris Reichert Ariel
Fernandes, Elizeu Bertodo,
Aldaléa Kopke de Mello,
Fatima Souza e
Luís Felipe Socha.

CAMILA DOS SANTOS, capa do Viver Cascavel

SIMONE e JOÃO BULHÕES,
fotografados por Vera e Grasi Fotografias

Pizza solidária
Dia 10 de março será o dia da
pizza no Lions Clube Cascavel
das 11h às 13h.
A entrega será na sede do
Clube, Rua Riachuelo, 666,
Centro. Os valores arrecadados
serão utilizados nas atividades
assistenciais do Clube.
O valor é R$ 30.
OoO
Os sabores são marguerita,
calabresa e frango.
Informações pelos telefones:
3038-3839 e 9 9116-0743.
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Ministro troca
comando da PF
Em seu primeiro dia à frente
do novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, o ministro Raul Jungmann decidiu
mexer no comando da Polícia
Federal, substituindo Fernando
Segovia por Rogério Galloro no
cargo de diretor-geral da corporação. Ex-diretor executivo da
PF, Galloro é o atual secretário
nacional de Segurança Pública.
Antes mesmo de sua posse
como ministro da Segurança Pública, ocorrida no final da manhã
de ontem, Jungmann conversou
sobre o assunto com Michel Temer.
Na conversa, o ministro manifestou o desejo de fazer a troca no
comando da PF e obteve a aprovação do presidente.

ENTREVISTA
POLÊMICA

Desde o início do mês, quando
concedeu uma entrevista a
Agência Reuters afirmando que,
no inquérito em que Temer e
outros acusados são
investigados pela PF, os
“indícios são muito frágeis”,
sugerindo que o inquérito
“poderia até concluir que não
houve crime”, Segovia vinha
sofrendo críticas e sendo alvo
de questionamentos.
Ontem, a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge,
pediu ao ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Luís
Roberto Barroso uma medida
judicial para que Segovia se
abstivesse de “qualquer ato de
ingerência sobre a persecução
penal em curso”.
ROGERIO Galloro será o novo
diretor-geral da Polícia Federal

INQUÉRITO

Na semana passada, Fernando
Segovia disse ao ministro Barroso,
que conduz o inquérito sobre Temer
no STF, que não pretendeu
“interferir, antecipar conclusões ou
induzir o arquivamento” do
inquérito sobre o presidente Michel
Temer. Ao ministro, Segovia
ressaltou que suas declarações foram
“distorcidas e mal interpretadas”,
que não teve intenção de ameaçar
com sanções o delegado
responsável pelo caso e também se
comprometeu a não dar mais
declarações sobre a investigação.

AGÊNCIA BRASIL

Barroso toma posse no TSE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso tomou posse
ontem no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE, órgão do
Judiciário responsável pela organização das eleições). Barroso já participava dos
trabalhos da Corte desde 2016, mas como ministro substituto, atuando na
ausência dos titulares. O TSE é composto por sete ministros. A presidência é
ocupada por ordem de antiguidade entre os três ministros do STF que também
compõem o tribunal eleitoral. Dois ministros oriundos do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e dois membros da advocacia completam a composição do TSE.
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O dia favorece particularmente as relações de amizade e o convívio social.
O setor profissional ganha uma nova
alavancada - procure traçar prioridades e se manter fiel a elas. Cor: roxo.
O momento é ideal para conquistar um
novo público, que poderá se tornar
habitual. Atividades que envolvam o
prazer e a diversão contam com altíssimas vibrações. Cor: tons escuros.

Jogue suas energias no trabalho e não
tenha medo dos desafios. Você terá
competência de sobra para assumir
grandes responsabilidades. Cor: lilás.
Trabalho ligado ao público ou que
possa ser feito em equipe conta com a
proteção das estrelas. Bom dia para
fechar um contrato e regularizar documentos. Cor: amarelo.

Virgem
Sagitário Escorpião
Capricórnio

Sua segurança ao expressar o que
pensa vai surpreender muita gente.
Quanto mais conhecimento você tiver
da sua profissão, maior será o seu
destaque. Cor: vermelho.

Aquário

Novos horizontes estão se abrindo. Fique de antenas ligadas à novas propostas de trabalho ou possibilidade de concurso que podem surgir. As parcerias
em geral estão favorecidas. Cor: bege.
Sua vida profissional está bem amparada e as mudanças devem ser vistas
com otimismo, pois vão ocorrer a seu
favor. É hora de ousar um pouco mais
agora. Cor: azul.
A chave do sucesso está em fazer o que
se gosta, por isso, aproveite o astral deste
dia para se dedicar a uma atividade que
traga mais alegria e prazer ao seu cotidiano. Cor: verde-escuro.
Quem trabalha com o público feminino
vai nadar de braçadas na frente dos
outros. O período é ideal para quem
lida com moda, beleza, estética e filosofia. Cor: tons claros.
A sensação de que os ventos sopram
a seu favor será nitidamente sentida.
Este é um dia de sorte e muitas alegrias. Poderá ter êxito em cargo de chefia ou liderança. Cor: vermelho.
É um bom dia para mudar a decoração de casa. Você pode obter uma
grande vitória no campo profissional,
ainda mais se trabalha em casa ou por
conta própria. Cor: amarelo.

Libra

PALAVRAS CRUZADAS

Não perca a chance de se aprofundar
nos assuntos do seu interesse. O trabalho vai exigir muito esforço e dedicação, mas chegará aonde quer. Cor:
verde.

Peixes

Leão

Câncer

Gêmos

Touro

Áries

horóscopo

VARIEDADES

SOLUÇÃO ANTERIOR
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Omelete de forno

com Calabresa

z 200 g de linguiça defumada sabor calabresa
z 250 g de muçarela ralada
z 1 colher (sopa) de óleo
z 3 batatas médias cozidas e cortadas

em rodelas finas
z 1 maço de escarola lavado e cortado

em tiras finas
z 6 ovos
z Sal e pimenta-do-reino
z 1/4 de xícara (chá) de leite
z 1 colher (sopa) de farinha de trigo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

z PREPARO
Tire a pele e pique a linguiça
defumada sabor calabresa.
Em uma frigideira, aqueça o
óleo e frite a linguiça, junte a
escarola, misture bem e cozinhe
até murchar. Em um refratário,
levemente untado com
margarina, alterne camadas de
batata, linguiça com escarola e
muçarela. Bata bem os ovos
com o sal e a pimenta-do-reino,
misture o leite e a Farinha de
Trigo. Despeje por cima e asse
no forno, preaquecido, a 200 °C
por 40 minutos ou até dourar.

Alguns ingredientes

CALABRESA

MUSSARELA

BATATA

ESCAROLA

LEITE

