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Reflexão e fé
A Sexta-Feira Santa é dia de
reflexão e fé para os cristãos.
Ontem, aconteceu a cerimônia
do lava-pés na Catedral Nossa
Senhora Aparecida. Hoje,
centenas de pessoas participam
da tradicional Via Sacra no
distrito de Rio do Salto.
z Pág. 13
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MPF investigará
irregularidades
em escolas
Rapaz é
morto a tiros
no Interlagos

Hora extra pode
gerar processos
Secretários, diretores e gerentes que autorizarem horas extras em suas pastas, sem
o prévio aval do prefeito Leonaldo Paranhos, poderão responder a processos administrativos e ter que arcar com as despesas do próprio bolso. É o que prevê um decreto
do Executivo que complementa outro publicado no início do mês. No ano passado, a
Prefeitura de Cascavel pagou quase R$ 12 milhões em horas extras.
z Pág. 03
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Os Jeps vêm aí!
O fim de semana prolongado com o
feriado de Páscoa será de guloseimas e
de aproveitar a família e amigos em Cascavel. A programação esportiva fica por
conta do jogo entre Cascavel Clube Recreativo e Paranavaí no domingo, pela Segunda Divisão do Paranaense de Futebol, no
Estádio Olímpico, às 15h30. Ademais, as
opções para o exercício físico são as praças e parques da cidade, além do Domingão-Calçadão, na Avenida Brasil.
Já a semana que vem começará com
uma importante reunião em pauta: o Congresso Técnico dos Jogos Escolares do
Paraná. O evento que reunirá dirigentes es-

portivos e professores da rede pública e
privada de ensino será na terça-feira,
8h30, na Prefeitura.
Este ano, a fase municipal dos Jogos
Escolares começará na metade deste mês
de abril e tem previsão de participação
recorde, com 51 instituições de ensino préinscritas para as disputas em nove modalidades: atletismo, basquete, futsal, handebol, vôlei, vôlei de praia, taekwondo, tênis de mesa e xadrez.
Os vencedores terão o direito de representar a cidade na fase regional dos Jogos, que ocorrerá de 4 a 10 de maio na
cidade de Marechal Cândido Rondon.
AÍLTON SANTOS

Com o ambiente mais leve depois da vitória no clássico sobre o Marechal, no último fim de semana, pela Liga Futsal, o
Cascavel Futsal estreia na Série Ouro do Campeonato Paranaense neste sábado. O desafio é em Palmas, pela 2ª rodada.
O jogo está marcado para as 20h30, no Ginásio Monsenhor Engelberto Bringhenti. O jogo também marcará a estreia do
time da casa diante de sua torcida no Estadual. Na 1ª rodada, o Palmas foi derrotado por 5 a 1 em Marechal Cândido
Rondon. Na Serpente Tricolor, o técnico Nei Victor tem todos os seus comandados à disposição.
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CHÁCARA FARDOSKI

O fim de semana de Páscoa será de
folga nas competições amadoras da
cidade. Na Chácara Fardoski (foto),
as emoções das oitavas de final
ficaram para o próximo sábado. O
Campeonato Amador Municipal de
Cascavel também só terá as decisões
das oitavas de final a partir do
próximo fim de semana. No Terrão
do Jardim Colonial, a decisão ficou
a cargo dos participantes. Em comum
acordo algumas equipes podem se
enfrentar na manhã de domingo.

Agora é pra
valer!

AÍLTON SANTOS

Um novo campeonato. E decisivo. Assim o Cascavel Clube Recreativo e as demais sete equipes
que seguem na disputa da Segunda Divisão do Paranaense de Futebol encaram a segunda fase da
competição, que começa neste fim
de semana. Para a Serpente, o desafio começa em casa neste domingo, contra o Paranavaí. O jogo
está marcado para as 15h30, no
Estádio Olímpico Regional.
Esta partida está entre as principais desta 1ª rodada, assim como

Rolândia x Independente, igualmente marcada para as 15h30 deste
domingo. Curiosamente, mas não
casualmente, estas quatro equipes
formam o Grupo B, do qual sairá um
finalista e ascendente à Primeira Divisão de 2019.
Durante a fase classificatória da
Segundona 2018, os times atuaram com o cuidado para não cair
no Grupo A, do qual sairá o outro
finalista e ascendente, e que tem
o Operário, que conquistou 25 dos
27 pontos disputados, sendo o fa-

vorito a uma das vagas ao acesso.
Então, agora é pra valer. Cascavel CR, Paranavaí, Rolândia e Independente se doarão ao máximo em
cada partida. Para o jogo deste domingo, o gerente de Futebol André
Astorga segue no comando do time
cascavelense. E ele conta com força máxima, depois de ter poupado
os principais jogadores na última
rodada, na derrota por 3 a 2 para o
Rolândia. A única dúvida é o artilheiro Louback, que sente dores no
pé e será reavaliado neste sábado.
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JOGAM SÁBADO

GRÊMIO

16h30

PAULISTA
Corinthians x Palmeiras

16h05

COPA DA LIGA FRANCESA
PSG x Mônaco

13h30

ALEMÃO
B. de Munique x B. Dortmund

15h45

ITALIANO
Juventus x Milan

JOGAM DOMINGO
JOGAM DOMINGO

Sem jogos nesta sexta-feira, o futebol voltará com tudo no fim de semana mundo
afora. No Brasil, as decisões dos estaduais começam sábado pelo Paulista, com
Corinthians x Palmeiras, às 16h30. Já no domingo terão início as finais de
outros importantes campeonatos do País, todos às 16h. No Paranaense
Coritiba e Atlético medem forças no Couto Pereira; no Gaúcho o Grêmio
recebe o Brasil de Pelotas; no Mineiro Atlético e Cruzeiro fazem clássico no
Independência; no Baiano Bahia e Vitória voltam a ficar frente a frente depois
do tumultuado último confronto; e no Carioca o Botafogo enfrenta Fluminense
ou Vasco, que duelaram pela semifinal após o fechamento desta edição.

12h

INGLÊS
Chelsea x Tottenham

16h

CARIOCA
Botafogo x Flu ou Vasco

16h

MINEIRO
Atlético x Cruzeiro

16h

PARANAENSE
Coritiba x Atlético

16h

BAIANO
Bahia x Vitória

16h

GAÚCHO
Grêmio x B. de Pelotas

Comercial Runners
será daqui a 15 dias
Evento que chegou forte para entrar no calendário do pedestrianismo
cascavelense, o Comercial Runners
chega à sua segunda edição neste
ano com o evento marcado para o dia
15 de abril (domingo), dentro das comemorações do aniversário de 54
anos do Clube Comercial.
Na primeira edição da competição, foram 670 inscritos e centenas de elogios à prova. Tanto
que para este ano são esperados
850 par ticipantes.

O percurso segue o mesmo do
ano passado, com largada na frente do Clube, na Rua Juscelino Kubitschek, às 8h. De lá todos os competidores seguirão pela Rua Recife
até a Souza Naves. A partir daí
quem for para a prova de 5 km vai
até a Avenida Brasil e inicia o retorno ao Clube. Quem for para as provas de 10 km e 15 km segue até a
Rua Cuiabá e de lá até a Avenida
Tancredo Neves, pela qual percorrerão até o retorno da Havan e vol-

tarão ao Clube, passando pela Avenida Brasil até chegar novamente
à Rua Juscelino Kubitschek.
Os mais rápidos nos 10 km e
nos 15 km serão premiados com
dinheiro, enquanto a premiação
para os 5 km é um par de tênis da
361º. As inscrições para a 2ª Comercial Runners seguem abertas
até o dia 10 ou até o preenchimento das vagas. Elas podem ser feitas pelo site ticketagora.com.br ou
na secretaria do Comercial.
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Quase 200 mil veículos
Com o feriado de Páscoa próximo, a Ecocataratas estima que entre os dias 30 de março e 1º de abril
aproximadamente 195 mil veículos
circulem pela BR-277 entre Guarapuava e Foz do Iguaçu. O maior fluxo
está previsto para a sexta-feira (30),
onde se estima a passagem de mais
de 60 mil veículos e no domingo de
Páscoa (1º), um aumento aproximado de 59 mil veículos na rodovia.
Segundo previsão da concessionária, o tráfego mais intenso será
na sexta-feira (29) que terá incremento de 21% no fluxo de carros e durante o domingo (1º), com aumento
previsto de 38%, se comparado a
dias normais, ou seja, sem feriado.
Por se tratar de um feriado religioso, e para uma viagem mais tranquila, a Ecocataratas alerta para pos-

DIVULGAÇÃO

sível presença de movimentação de
pessoas nos trechos urbanos ao
longo da rodovia com procissões de
romeiros, principalmente na sextafeira (30), motivo pelo qual a atenção ao volante deve ser redobrada
e a velocidade adequada a situação.

Restrição de tráfego

INFORME ESPECIAL

Em decorrência do aumento no tráfego de veículos, os trabalhos com
interferência nas pistas serão paralisados entre o dia 29 de março e 1º de
abril. Além disto, haverá restrição de tráfego para Veículos de Carga e
demais veículos portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET),
para os seguintes dias: 29 de março entre 16h e 22h, sexta-feira (30)
das 6h às 12h e 1º de abril entre 16h e 22h. As restrições são válidas
para rodovias federais de pista simples.

“A FALTA DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM”
E como já informamos aos leitores, toda sexta estaremos neste espaço, trazendo as principais
atividades legislativas da semana, bem como das principais atividades desenvolvidas pelo gabinete do
Vereador Parra. O tema que abordaremos, foi divulgado na imprensa local e em minhas redes sociais
essa semana.Todos somos conhecedores do problema da saúde em nosso Município, e por meio de
uma reunião que ocorreu na Câmara Municipal com todos envolvidos na gestão da saúde, foi levantado
o assunto de que faltam técnicos de enfermagem em nosso Município, o que não é verdade. Foi
repassada a informação de que, houve por parte do Estado um chamamento, e que não alcançou êxito
porque nossos técnicos não teriam aceito o salário oferecido. Diante da informação repassada fomos
atrás de esclarecimentos, e descobrimos que a história não é bem assim, e que temos sim, vários
técnicos em nossa cidade dispostos a trabalharem, o que precisamos é comprometimento do Estado
com estes profissionais tão importantes no dia a dia da saúde, estamos atentos e estudando a
situação, o que não podemos deixar acontecer é que recaia sobre esses profissionais a culpa pela falha
na prestação do serviço, que deve ser atribuída única e exclusivamente ao Estado!Um grande abraço,
do Vereador Parra e até semana que vem com mais informações quentinhas para vocês.

RECOMENDAÇÃO é para ter cautela
na rodovia durante o feriado

PRECAUÇÃO
NA ESTRADA

A orientação para quem vai pegar
a estrada é precaução. “É
importante que o motorista saia
de casa com antecedência,
respeite os limites de velocidade,
e solicite que todos os integrantes
do veículo usem o cinto de
segurança. Medidas simples, mas
que proporcionam uma viagem
mais segura”, comenta Marcelo
Belão, gerente de atendimento ao
usuário da Ecocataratas.
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Tudo para a última hora
Quase às vésperas da
Páscoa, comemorada no
domingo (1º), muita gente
ainda não comprou os tradicionais ovos de chocolate. Com as gôndolas quase cheias, a gerente de
uma rede de supermercados de Cascavel, Viviane
Montenegro, comenta que
o maior movimento será
entre hoje e amanhã,
como já era esperado.
“Nesta semana é que
vimos o movimento aumentar e o produto ter mais
saída. Porém, muitos ainda
trocam os ovos de chocolate por barras ou caixas de
bombom”, diz Viviane.
Substituir um produto
pelo outro é motivo de economia. Conforme a gerente, enquanto há ovos de
150 gramas à venda por
R$ 24, por exemplo, uma
barra de chocolate de 100
gramas é vendida a R$
2,98 a unidade.
E é pensando em gastar
pouco que Cristiane Almei-

da passou a tarde de quinta-feira (29) pesquisando
preços. A consumidora não
perdeu tempo e foi logo tirando fotos dos valores e
das marcas para, em casa,
fazer um comparativo entre
as redes de supermercados. “Ano passado não comprei ovos de chocolate, preferimos fazer em casa. Mas
como deu muito trabalho
neste ano vou comprar algo
para meus enteados, sobrinhos e afilhados”, comenta.
Porém, Cristiane diz que não
há nada de doce nos preços
praticados. “Estou achando
tudo bem caro”, afirma.
De acordo com a Associação Paranaense de Supermercados, os estabelecimentos vão funcionar
normalmente nesta Sextafeira Santa (30), e também
no sábado de Aleluia (31),
fechando apenas no domingo de Páscoa. “Vamos
estar abertos e ainda dá
tempo de garantir um
doce”, ressalta Viviane.

A DOIS dias da Páscoa, consumidores ainda
pesquisam preços dos ovos de chocolate
PARA celebrar a
Sexta-feira Santa,
procura por peixes
aumenta nos
supermercados

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá

CARDÁPIO
ESPECIAL

Além dos ovos de chocolate, o que
tem trazido muitos clientes aos
supermercados é o costume de
comer peixe na Sexta-feira Santa.
Desde a quarta-feira (28) a
procura por filés de tilápia e merluza
e também por bacalhau aumentou
consideravelmente.
Marlise Santos comenta que evita
comer carne vermelha neste dia. “Lá
em casa não falta peixe na Sextafeira Santa. Faz muitos anos que
mantemos este hábito e agora não
seria diferente”, relata.
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53 mil embarques
e desembarques
O feriado de Páscoa vai movimentar a rodoviária de Cascavel. De acordo com a Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito),
a expectativa é de que 53 mil pessoas embarquem e desembarquem no
terminal rodoviário até a segunda-feira (2). O número é 5% maior do que o
registrado no ano passado, com uma
média diária de 10,6 mil pessoas.
A estudante Isadora de Godoy é
uma das passageiras que vai aproveitar o recesso do colégio para visitar os pais. “São vários dias de
folga, então fica mais fácil viajar e
visitar a família”, diz.
O marceneiro Victor Hugo Carneiro aproveitou o recesso do trabalho para ir até a Florianópolis, um
dos destinos mais procurados nas
agências de viagem para esta Páscoa. “É um feriado muito bom para
visitar amigos e familiares. Vou
para o litoral para descansar e sair
um pouco da rotina”, comenta.

PORTO ALEGRE

Outro destino bastante
procurado por turistas da região
é Porto Alegre. Segundo o
subencarregado de uma agência
em Cascavel, Sidnei de Farias
Junior, houve um acréscimo de
10% na venda de passagens em
comparação ao mesmo período
de 2017. “Precisamos organizar,
até o momento, dois ônibus extras
para o retorno no domingo
(1º)”, afirma. A maioria dos
embarques ocorreu ontem à noite,
com previsão de volta na
segunda-feira (2) pela manhã.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

PORTO ALEGRE e Florianópolis foram os principais destinos escolhidos para o feriadão de Páscoa

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- Jaques Douglas Miranda de Lima e Claudimara Alves dos Santos
2- Héliton de Souza Machado e Sandra Regina Duarte da Silva
3- Alex Sandro Henrique da Silva e Sandra da Silva Schillo
4- Wagner de Oliveira e Karina Antunes de Mello
5- Samuel de Souza Melo e Bruna Emanoela dos Santos
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 30 de março de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Padronização
dos ambulantes
A empresa de Cascavel Jec Trailers Reboques e Metalúrgica Ltda
foi classificada ontem durante o
Pregão Eletrônico nacional realizado pela BBMnet para fornecer as
bicicletas adaptadas que serão utilizadas pela administração municipal no projeto de padronização
dos vendedores ambulantes da
área central da cidade. A licitação
prevê a compra de quatro modelos diferentes das denominadas
food bikes, num total de 38 unidades nesta primeira etapa do projeto.
Com preço máximo
de R$ 300.273,21, o
Registro de Preços por
12 meses atraiu três empresas participantes, sendo as outras
duas de São Paulo. Aberto às 10
horas, foi finalizado logo em seguida com desconto de 5,15% concedido pela Jec Trailers, fechando em
R$ 284.800,00, com redução de
R$ 15.473,21 sobre o valor inicial.
A segunda colocada, Alves e Santos Equipamentos Espor tivos e
Recreativos Ltda - ME, de São Paulo, deu lance de R$ 285.150,00 e
a terceira, Megacom Comércio e
Serviços Eirelli permaneceu no valor inicial de R$ 300.273,21. Ao
todo, o Registro de Preços prevê a
aquisição de até 57 bikes, sendo
15 do modelo 1; 20
do modelo 2; cinco
do modelo 3 e 17
do modelo 4.
As food bikes
possuem três rodas, ombrelone e
contam com com-

partimentos para a armazenagem
e exposição dos materiais, de acordo com a especificidade de cada comerciante. Os modelos oficiais serão distribuídos aos ambulantes
que forem autorizados, que pagarão um valor anual para utilização
das bikes após a obtenção da permissão de uso. Esse valor, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Alberto Soares
de Andrade, ainda está em estudo
e será publicado em decreto.

Ambulantes
serão
padronizados
na região
central de
Cascavel

SHOPPING A
CÉU ABERTO
A ideia é implementar novas
práticas comerciais para atrair
consumidores e tornar o local um
excelente espaço de compra e lazer
para os moradores e visitantes da
cidade, o que se traduz num
shopping center a céu aberto. “No
caso dos ambulantes, eles
começaram a ser recadastrados
ainda em 2014 pela Coopla
(Comissão Permanente de Licenças
para Atividades Ambulantes) para
receber o Alvará. A triagem dos
primeiros a receber as bikes
também está por conta da Coopla.
Além disso, cria-se um modelo
estético e de qualidade de
fiscalização único no Município”,
explica o secretário.
Já o projeto da revitalização do
comércio é amplo e deve atingir
diretamente 250 empresas
localizadas entre a Rua Sete de
Setembro e Barão do Cerro Azul. E
esse número pode aumentar,
dependendo da adesão de outros
comerciantes fora
desse
trecho.

Revitalização
A padronização dos ambulantes faz parte
de um amplo projeto de revitalização do
comércio da região central de Cascavel que
começou a ser executado ainda no ano
passado e que envolve uma parceria inédita
entre Município, a Fecomércio (Federação
do Comércio do Paraná e o Sebrae.

DIVULGAÇÃO
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Sorrisos saudáveis

Não só em casa as crianças recebem orientações para manter os
cuidados com os primeiros dentinhos e assim garantir um sorriso
saudável ao longo da vida.
A Prefeitura de Cascavel também investe em ações nesse sentido e segundo a Secretaria de Saúde atividades de promoção e prevenção em saúde são desenvolvidas nas escolas pelos profissionais dentistas e técnicos em Saúde Bucal rotineiramente.
Para isso investimentos são
necessários e um processo de licitação foi prorrogado para a compra
de três diferentes kits de higiene
bucal infantil.
“O valor máximo é R$ 285.800
para a aquisição no prazo de 12
meses. Caso o valor contratado não
seja todo utilizado, pode haver supressão de valores”, explica a Secretaria de Saúde. A abertura dos
envelopes com propostas de empresas interessadas em fornecer
os produtos será no dia 12 de abril.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Assessoria

PREGÃO prevê a compras
de kits de higiene bucal
durante o ano

Saúde na Escola
Além das ações previstas por profissionais da saúde, atividades vinculadas ao Programa Saúde na Escola, coordenado pela
Secretaria de Educação, garante cuidados às crianças.
“A orientação é para que os professores e monitores dos
Cmeis e escolas que atendem em tempo integral, realizem a
higienização bucal dos alunos pelo menos uma vez por dia e
nas demais escolas, a higienização e orientação por parte de
profissionais da Saúde, ocorrem pelo menos uma vez por semana”, explica a Secretaria de Educação.
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Novos veículos e novas leis
DIVULGAÇÃO

Durante solenidade na tarde de
ontem para sancionar três projetos de lei aprovados pelo Legislativo, o prefeito Leonaldo Paranhos
entregou também dois veículos
que darão suporte aos trabalhos
do Programa Cidade Limpa, da Secretaria do Meio Ambiente.
Com investimentos de R$ 404 mil
provenientes do Fundo Municipal de
Meio Ambiente, a Sema recebeu ontem um caminhão 6x2 (R$ 216 mil),
que atenderá aos trabalhos de poda
e coleta de galhos, e uma van com 15
lugares (R$ 188 mil) que será utilizada no transporte de trabalhadores.
Segundo Paranhos, as aquisições e as próprias sanções das
novas leis são frutos de esforço coletivo. “O que me motiva é o desafio
diário de transformar esta cidade

NOVOS veículos serão usados no Programa
Cidade Limpa
numa cidade justa, digna, de inclusão, de conforto, inteligente, uma
cidade que possa ser referência. E
isso tem de ser um esforço de todos nós. Não é possível o Poder
Público fazer tudo sozinho”, disse.

Leis sancionadas

As três leis sancionadas pelo prefeito
são a que denomina de Estrada Geni
Daros uma estrada rural localizada no
Distrito de São Salvador; a que inclui
o profissional biomédico em
concursos públicos municipais e a que
cria a Semana Municipal da
Consciência sobre o Autismo.

CASCAVEL, 30 DE MARÇO DE 2018

LOCAL

13

Dia de renovar a fé

A tradicional Via Sacra do distrito de Rio do Salto
deve reunir em torno de mil pessoas na noite de hoje.
As encenações do percurso de Jesus a carregar a cruz
até o Monte Calvário começam às 19h30, com o apoio
de 150 pessoas de várias comunidades locais.
De acordo com o organizador Volter Carlos Milioransa, 12 caminhões vão auxiliar no trajeto das 14
estações que passam na rua principal do distrito.
Outra programação que promete emocionar os fiéis é a Via Sacra Viva da Paróquia Rainha dos Apóstolos, do Bairro Nova Cidade, às 20h desta sextafeira. Conforme um dos organizadores, Valter Barcelos Filho, a noite de hoje será uma reflexão sobre a fé
a partir de encenações dos principais episódios da
Vida, Paixão e Ressurreição de Jesus.
“O evento envolve mais de 150 participantes,
direta e indiretamente, como os jovens dos grupos
que integram a Pastoral Juvenil da Paróquia, artistas, organizadores e moradores da comunidade que
trabalham juntos na preparação da encenação há
cerca de quatro meses nos ensaios e montagem
de estruturas”, relata Barcelos.
Este ano, o evento terá uma nova encenação,
diferente de tudo o que já foi apresentado, com
várias inovações em palcos, telões, figurinos e
cenários. “Além disso, há mudanças também no
ambiente onde será realizada a encenação, tudo
isso pensando no conforto das pessoas que forem participar e prestigiar a apresentação”, afirma o organizador.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Divulgação

NO ANO
PASSADO, Via
Sacra Viva reuniu
centenas de fiéis
na Paróquia
Rainha dos
Apóstolos

Missa de Lava Pés
As programações da Semana Santa começaram na
quarta-feira (28), na Catedral Nossa Senhora
Aparecida, com a missa de Renovação do Sacerdócio.
Ontem à noite, a emoção tomou conta da Missa de Lava
Pés, que começou às 20h. Centenas de cristãos se
reuniram para relembrar a Última Ceia de Jesus, na
Quinta-feira Santa.
Hoje, o dia inicia com Adoração ao Santíssimo, das
7h30 às 15h. Em seguida, haverá Missa da Paixão, e às
19h começam as encenações da Via Sacra. No Sábado
de Aleluia (31) está marcada a vigília Pascal, às 20h.
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Ex-ministro
e empresários
são presos
O ex-ministro da Agricultura e expresidente da estatal Companhia
Docas do Estado de São Paulo (Codesp), Wagner Rossi, e os principais executivos de dois grandes
grupos empresariais de logística
de transportes foram detidos ontem, em caráter temporário, no
âmbito da Operação Skala, deflagrada pela Polícia Federal (PF).
Presidente do Grupo Rodrimar,
Antônio Celso Grecco foi detido em
Monte Alegre do Sul, no interior de
São Paulo, e chegou à superintendência da PF em São Paulo por volta de 11h. Já a empresária Celina
Torrealba, uma das proprietárias do
Grupo Libra, foi detida em seu apartamento, no Rio de Janeiro.
Segundo o Ministério Público
Federal (MPF), vários mandados de
prisão temporária e de busca e
apreensão estão sendo cumpridos
pela PF, a pedido da procuradorageral da República, Raquel Dodge.
As medidas foram determinadas
pelo ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Luís Roberto Barroso, relator do chamado Inquérito
dos Portos, que apura as suspeitas de que agentes públicos favoreceram empresas do setor portuário com a publicação de um decreto assinado pelo presidente Temer
em maio do ano passado, o chamado Decreto dos Portos (Decreto
9.048/2017).
Investigado no mesmo inquérito, o advogado José Yunes, ex-assessor do presidente Michel Temer
também foi preso esta manhã.
São Paulo O sócio da empresa

ENTRE os
presos está o
ex-ministro da
Agricultura,
Wagner Rossi

portuária Rodrimar, Antonio Grecco, foi um dos detidos hoje no âmbito da
Operação Skala (EFE/Sebastião Moreira/direitos
reservados).
Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil Brasileiro, os contraentes:

01- GABRIEL FELIPE GOMES COSTA E SANDRA ANTUNES SANTANA
02- HENRIQUE MENDES LOPES FILHO E CARLA DAYANNA DE MELO MARQUES
03- VINICIUS DICK E TALYTA CATANEO FREDIANI
04- TIAGO DA CRUZ E MADALENA DOS SANTOS DIAS
05- RAFAEL JACSON DA SILVA HECH E BRUNA ELOISA BILIBIO
06- SIDNEY ALVES DE MORAES E CLAIR DREILICH DA SILVA
07- EZEQUIAS ADRIANO SOUTO E NATANIA DOS SANTOS ALENCAR
08- MARK MATSUO E KAROLYN MAFRA FERREIRA
09- VITORINO LARENTIS E MARYANGELA GLENDORA HAGGE BASTOS
10- RODINEI DOS SANTOS MONTE NEGRO E DIONY SEVERINO GOMES
11- VALDEVINO DOS SANTOS MACHADO E ZENI BONFIM
12- DIETER SCHULTZ E LIGIA CLAUDIA ROSADA
13- MAICON HENRIQUE VIEIRA E EDINÉIA REGINA CHRISPIM DO ROSARIO
14- JURACY SALES DA SILVA E ROSELI DA SILVA
15- FERNANDO FURLAN DA SILVA E RENATA KARINE UTO TIBOLA
16- MARCOS MARCIO MARTINS E FRANCIELLI MATOZO DETONI
17- CAIO SMOLAREK DIAS E LAILA ROTTER SCHMIDT
18- EMERSON PERONDI OENNING E KELLY CRISTINA TEIXEIRA
19- SERGIO HENRIQUE RODRIGUES MOTA E MARINA MAGNINO MACHADO
20- RONALD MENDES FRANCISCO E DAIANE APARECIDA FAUTH DA ROCHA
Cascavel, 30 de março 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
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Sem efetivo para novo Cense
Prédio novo, instalação moderna e com capacidade para mais
vagas do que atualmente o antigo
Cense I atende, de 24 adolescentes. Investimento de aproximadamente R$ 6 milhões, e a promessa de que o local começará a funcionar, de fato, em 30 dias. Pode até
começar a funcionar, mas não com
a capacidade plena, de 40 vagas.
Isso porque para dar assistência a 40 adolescentes, seriam necessários 67 profissionais. E o antigo Cense I tem apenas 27 atuando, número já considerado insuficiente pelos próprios trabalhadores.
De um concurso ainda vigente,
que vence na metade do ano, 60
profissionais foram aprovados, e
segundo a Seju (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos), suprirão a falta para o novo
Cense. Porém, não há prazo que
isso ocorra e o Estado corre contra
o tempo, já que em ano eleitoral, o
governo tem prazo legal para fazer
as contratações.
Enquanto isso, mesmo o efetivo e os adolescentes atendidos
na estrutura antiga indo para o
novo prédio, boa parte da estrutura milionária, em que R$ 6 milhões foram investidos, ficará vazia. Ou acumulará ainda mais ado-

lescentes, dificultando a socioeducação, já considerada falha por
parte dos educadores.
“Quando eu assumi o concurso,
outros 11 educadores também vieram para o Cense. Mas pelo menos
nove já saíram, porque passaram
em outros concursos, e não repuseram esse pessoal. O resultado
disso é que não conseguimos realizar as atividades com os adolescentes, da socioeducação em si,
todo o sistema fica comprometido”,
relata um educador, que preferiu
não ser identificado.

Fim de contrato
Até o fim do ano, o contrato com 71 agentes via PSS (Processo
Seletivo Simplificado) vence no Estado. E por enquanto não se
sabe, conforme a Seju, se haverá renovação do contrato já existente ou se um novo processo seletivo será aberto. “Acreditamos
que o Estado não tenha folha para chamar esses concursados.
Além disso, tem a questão do calendário eleitoral, há um prazo
para que se possa contratar. O contrato de PSS é uma forma de
contratação irregular. Mas o Estado dá um jeitinho. Só que a lei é
bem clara: esses cargos apenas podem ser supridos por servidores de carreira”, rebate o advogado do Sindes (Sindicato dos Educadores Sociais), Jairo Ferreira Filho.

CUBÍCULOS têm capacidade para
dois adolescentes, com espaço para beliche,
e banheiros

Bagunça
Segundo os agentes, os alunos
acabam se apoderando da falta de
efetivo para “fazer bagunça”. A
informação é de que, inclusive,
vandalizam as unidades, construídas
com dinheiro público. “Nos sentimos
inseguros, até mesmo para levar os
adolescentes para procedimentos
simples de saúde. Porque na unidade,
é preciso educador para tudo. E não
tem gente. O resultado disso é que
poucos meninos são, realmente,
reeducados”, lamenta outra funcionária.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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12º homicídio
O 12º homicídio de 2018 foi
registrado ontem, na rua Pablo
Neruda, Bairro Interlagos em
Cascavel. Um jovem, de 18
anos, levou um tiro na cabeça, e
morreu na hora. Anderson de
França Rodrigues, de 18 anos,
tinha acabado de sair de casa
quando um rapaz passou a pé,
armado, e atirou na vítima.
Há alguns dias Anderson tinha
levado um tiro na mão, que ainda
estava enfaixada. A suspeita é de
que o mesmo criminoso tenha voltado para “terminar o serviço”. Anderson tinha diversas passagens
pela polícia.
O rapaz caiu morto em frente a
um bar. O Corpo de Bombeiros foi
acionado, mas apenas constatou o
óbito. O local foi isolado e a Polícia
Militar acionada. A Delegacia de
Homicídios investiga o caso para
encontrar o autor do crime.
Familiares presenciaram a
cena e estavam em estado de choque. Muitas pessoas se reuniram
para ver o que estava acontecendo e uma cena, muito vista em situações de crime, mais uma vez
ocorreu. Diversas crianças presenciaram o corpo estendido no
chão, coberto por uma lona.

CRIANÇAS foram expostas à cena
e até desenhavam perto do corpo

VÍTIMA caiu em frente a um bar, no Bairro Interlagos
Algumas que os próprios pais levavam para ver o que estava acontecendo. Menores de idade brincavam,
inclusive, na rua, bem próximo de
onde o sangue da vítima escorria. A
orientação é para que, em casos de
crime em que crianças são expostas
a cenas violentas, o Conselho Tutelar seja acionado, para que possa
intervir. Porém, isso não ocorreu.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

Giro da
Violência

Capotamento

AÍLTON SANTOS

Uma batida, seguida de
capotamento, foi registrada na
tarde de ontem, na Rua Sete de
Setembro, esquina com a Rua
Maranhã, em Cascavel. Uma
camionete Ranger seguia pela Sete
de Setembro, quando atingiu o Uno
no cruzamento. Com o impacto, a
camionete capotou e ainda bateu em
outro automóvel que estava
estacionado. Os carros ficaram
destruídos. Ninguém se feriu.
AÍLTON SANTOS

15 kg de maconha
A Denarc (Divisão Estadual de
Narcóticos) apreendeu, na tarde
de ontem, 15 quilos de maconha.
A droga estava escondida em um
veículo, que trafegava pela BR467 e que foi abordado pelos
policiais. A droga, muito bem
embalada para dificultar a ação
dos policiais, foi encontrada
escondida no carro. O motorista
foi preso em flagrante. Ele disse
que pegou a droga em Bela Vista,
no Mato Grosso do Sul, e levaria
para Francisco Beltrão, onde
tentaria vender os entorpecentes.
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Do próprio bolso Giro Político
Os secretários que
autorizarem servidores a
fazer horas extras sem
prévia autorização do prefeito Leonaldo Paranhos
terão que arcar com recursos do próprio bolso. É o
que estipula um novo decreto da Prefeitura para
controlar os gastos das
secretarias municipais
– ele complementa outro decreto publicado no
início do mês.
No ano passado, o gasto com horas extras chegou a quase R$ 12 milhões e motivou uma CPI
(Comissão Parlamentar de
Inquérito) na Câmara de
Vereadores. Eram as secretarias que controlavam
as horas extras dos servidores. Hoje os responsá-

veis pelos departamentos
precisam pedir autorização do Executivo antes de
cedê-las aos servidores e
justificar a necessidade.
O decreto também estabelece casos específicos que dão maior autonomia a liberação de horas extras: transpor tes
especial de alunos e viagens de longa duração.
“Em casos que não tiverem a devida autorização
do Executivo, será aberto um processo administrativo. Se comprovada a
irregularidade, ele terá
que arcar com as responsabilidades”, diz Vanilse
Schenfer t, diretora de
Gestão de Pessoas.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Arquivo

politica@jhoje.com.br

Ao ex, com carinho
Paranhos respondeu críticas do ex-prefeito, Edgar
Bueno – que amarga reprovação das contas de
2013, o que o torna inelegível por oito anos.
Bueno teria falado em manobra para o resultado na
Câmara. “Se ele fala isso, ele tem que se entender
com o Legislativo. É o que resta a ele: chorar! Eu
preciso trabalhar, dá licença.”

Restaurante
Um Restaurante
Popular é cogitado
agora para a zona
norte de Cascavel: no
Instituto Federal do
Paraná. A proposta
articulada por Gugu
Bueno (PR), Celso Dal
Molin (PR) e Carlinhos
de Oliveira (PSC) é
beneficiar os
moradores do Jardim
Rivieira e também os
alunos do IFPR.

Sem verbas
Cascavel espera mais
duas estruturas.
Hudson Moreschi,
secretário de
Assistência Social,
garante que o Estado,

VANILSE diz que para horas extras sem autorização serão abertos
processos administrativos

Responsabilizados
Os encarregados, supervisores, gerentes e diretores serão
responsabilizados – desde ressarcimento até penalidades legais –
caso cometam irregularidades como: complementação salarial por
meio de hora extra, compensação futura para beneficiar o servidor,
alteração do cartão-ponto para gerar horas sem que elas tenham
sido cumpridas e gerar trabalho a fim de gerar hora extra, sem
necessidade. “Essas medidas dão um controle maior para que
possamos saber quanto será gasto e quanto pode ser gasto com
horas extras. As secretarias também deverão se adequar de
maneira prévia”, diz a diretora de Gestão de Pessoas.

embora tenha se
comprometido, ainda
não liberou verbas para
os restaurantes no
Cascavel Velho e no
Santa Cruz. Expectativa
é que ocorra essa
semana.

EcoPark
Paranhos se posicionou
ontem novamente sobre
a ponte construída com
concreto em vez de
tubos metálicos no
Bairro Morumbi. “É
triste ter que
desmanchar. Mas não
posso fazer o
pagamento se não
houve prerrogativa”,
disse o prefeito, relação
à resposta para a
Justiça.

OBRA CONTINUA
A tal ponte fica como está até um parecer judicial.
A ordem é que as outras duas travessias sejam
feitas com o material estabelecido em licitação.
z O Tribunal de Contas do Paraná aprovou, nesta
semana, as contas da Câmara de Vereadores de
Cascavel referentes a 2016.
z Não houve ressalvas em nenhum dos 17 itens
avaliados pelo Tribunal.
z A avaliação vai desde controle interno, relatórios
fiscais, adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal
e detalhamento do patrimônio.
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Durante todo dia de ontem,
professores, agentes de
apoio e demais servidores da
Educação que atuam em
escolas municipais e Cmeis,
participaram da primeira
parada pedagógica inserida
no calendário obrigatório do
MEC (Ministério da
Educação e Cultura). Esta
pausa nas atividades em sala
de aula, oferece aos
educadores a oportunidade
de estudar a Base Nacional
Comum do MEC.

Superfaturamento
em escolas
Um suposto conluio entre empresas resultou em superfaturamento de preços de produtos comprados por meio do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola para
a Educação Básica) para Escola
Anibal Lopes, Escola Atílio Destro,
Escola Ana Neri e Escola Clementina Moresto Joergensen. O caso
chegou ao Ministério Público Estadual e agora será apurado por meio
de inquérito civil pelo MPF (Ministério Público Federal).
Ao todo, foram fiscalizadas nove
unidades que receberam de janeiro
de 2015 a dezembro de 2016 o montante de R$ 389.189,12. O vereador
Celso Dal Molin (PR) apurou que na
gestão do ex-prefeito, Edgar Bueno,
houve um direcionamento das pesquisas realizadas, além disso, um
possível vínculo entre as empresas
participantes do processo. O caso era
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Arquivo

analisado pela CGU (Controladoria
Geral da União). “Isso não possibilitava concorrência, causando prejuízos aos cofres públicos”.
Pelo menos quatro empresas –
supostamente de fachada – prestavam serviços de fornecimento de
materiais de construção e fornecimento de livros. A ligação entre três
empresas ficou evidenciada em um
detalhe: um erro de grafia em três
orçamentos de origens diferentes.
Em vez de Bairro “XIV” de Novembro, todos estavam com “XVI”.

O CASO INICIOU-SE durante a fiscalização
feita pelo vereador Celso Dal Molin sobre outras
compras da Secretaria de Educação na gestão passada

Programa 2080
Dal Molin pediu à Secretaria de Educação cópia dos editais de licitação,
empenhos, notas fiscais e demais documentos para comprovar os gastos dos
recursos provenientes do Programa 2080 - Educação de Qualidade para
Todos, porém, foram repassados apenas os editais, sem dados suficientes
para a investigação. “Ficou evidente a necessidade de encaminhar ao
Ministério Público a documentação e pedir que investigue se de fato houve o
cometimento de crime por parte dos agentes públicos municipais e das
empresas envolvidas”.
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Gratificação aos magistrados
PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

A Assembleia Legislativa do
Paraná (Alep) começa a votar na
sessão plenária da segunda-feira (2) o projeto de lei nº 145/
2018, de autoria do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná (TJPR), que altera o artigo 84 do Código de Organização e Divisão
Judiciárias e cria gratificação por
exercício cumulativo de atribuições judiciais e/ou administrativas e de acervo. Segundo o texto,
na hipótese de exercício cumulativo de jurisdição, funções administrativas ou acumulação de
acervo processual, o magistrado
receberá gratificação de importância não superior a 1/3 do subsídio para cada mês de atuação,
que será paga proporcionalmente em caso de atuação em período inferior, observado, de acordo

com a proposta, o teto remuneratório constitucional.
O TJ-PR afirma, na justificativa do
projeto, que a atividade do magistrado é prestar tutela jurisdicional
correspondente ao cargo por ele
assumido. Portanto, segundo a iniciativa, é para desempenho dessa
atividade que recebe subsídio previsto em lei, razão pela qual não se
mostra razoável que, sem contrapartida remuneratória, lhe sejam
atribuídas funções não inerentes
ao cargo que ocupa. Ainda de acordo com o Poder Judiciário, essa
cumulação de atribuições implica
acréscimo de responsabilidades e
de carga de trabalho, exigindo maior número de horas no desempenho da atividade jurisdicional. O
projeto 145/2018 tramita em regime de urgência.

Ministério Público
O projeto de lei complementar nº 4/2018, de autoria da Procuradoria
Geral de Justiça, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 85/99,
para estabelecer gratificação de direção, de assessoramento superior e
pelo exercício cumulativo de funções no âmbito do Ministério Público do
Estado Paraná (MP-PR), também será votado em primeiro turno.

Benefícios aos magistrados seão votado na
sessão da próxima segunda-feira

JUSTIFICATIVA

Na justificativa da matéria, o
MP-PR afirma que as
modificações propostas não
implicarão no aumento de
despesas com pessoal, e que,
na verdade, trata-se de uma
previsão de vantagens, já
existentes, que poderão ser
concedidas de acordo com a
dependência direta da prévia
verificação da existência de
disponibilidade orçamentária e
financeira, como também da
observância dos limites da
despesa total com pessoal,
estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. A
proposta também tramita em
regime de urgência.
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LULA É PERSONA NON GRATA
NO RIO GRANDE DO SUL
É patética a manifestação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ao criticar o comportamento democrático
do povo gaúcho no inglorioso périplo do ex-presidente
Lula pelo Rio Grande do Sul.
O povo de Bagé, Santa Maria, Cruz Alta, Santo Ângelo, Passo Fundo, Santana do Livramento etc. mostrou ao Lula e à sua tropa de choque que o Brasil não
precisa do ex-presidente corrupto. E deixou um recado: que a maioria do eleitor brasileiro honra a sua bandeira verde e amarela de Ordem e Progresso e não a
flâmula vermelha comunista.
A verdade é que Lula e sua patota pensam que ainda
mandam no Brasil, mas o RS mostrou que a realidade é
bem outra. E não adianta a “jararaca” cuspir fogo e nem
a comunista Gleisi Hoffmann bufar de raiva, pois lugar de
ladrão é na prisão.
Enquanto as camadas pobres continuaram pobres, o
pobretão Lula que veio do nada construiu fortuna na política através da esperteza criminosa de agir em seu benefício, como ficou provado na Lava-Jato, e por isso foi
condenado pelas inúmeras provas documentais e testemunhais a doze anos e um mês de cadeia.
O povo brasileiro não petista, que representa a maioria, deseja que o novo presidente da República seja alguém que ao menos não roube o país.
Pois bem, encurralado pelas vaias no RS e enraivecido
como jararaca, Lula passou a ofender os produtores de
alimentos do Rio Grande do Sul dizendo que o produtor
rural - o homem de campo, o homem da terra - tem dois
prazeres: um é pegar emprestado o dinheiro do governo.
E o outro é dar o calote. Que desmedida grosseria com
aqueles que produzem a alimentação dos brasileiros.

Prefeito Leonaldo
Paranhos, ao comentar
sobre as acusações do exprefeito Edgar Bueno, que
atribui a ele uma
articulação no Legislativo
para torná-lo inelegível.

NOTAS

z Computadores

z Créditos EstaR

A Secretaria de
Comunicação (Secom)
divulgou nota ontem
para esclarecer sobre um
vídeo que circula nas redes
sociais mostrando
computadores
supostamente parados nas
secretarias de Saúde e de
Educação de Cascavel. O
vídeo acabou gerando
interpretações
equivocadas, segundo a
Secom. As máquinas estão
sendo liberadas conforme
os softwares são instalados.

A Cettrans informa que
as restituições de
créditos (aplicativo e
chaveiro) em cartões de
uma hora e\ou 30
minutos serão realizadas
em escala de regime de
plantão em novos
horários. Segunda a
sexta-feira das 9h às 17h
e aos sábados das 9h às
12h30. Recentemente
foi implantado um novo
ponto para restituição
em um quiosque na
Avenida Brasil.

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

Cascavel
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

A corrupção
cada vez mais
no centro do
poder e que foi
escancarada
ontem na
operação da
Polícia
Federal.

Os preparativos
para o Festival
do Cinema de
Cascavel que
terá banca na
semana que
vem e resultado
divulgado dia 8
de abril.

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor
federal aposentado
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FÁBIO DONEGÁ

“É o que resta
a ele chorar,
eu preciso
trabalhar, dá
licença.”
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Fases da lua
CRESCENTE
24/03 - 12h35

CHEIA
31/03 - 09h36

MINGUANTE
08/04 - 04h17

NOVA
15/04 - 22h59

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Posse
O empresário Alci Rotta Júnior é o novo eleito
para assumir a diretoria da Caciopar. O evento
de posse ocorrerá dia 6 de abril, às 19h, no
salão social do Tuiuti Esporte Clube. Os convites
já estão à disposição na Caciopar, que funciona
na Acic, e devem ser retirados até dia 5 de abril,
em horário comercial. Outras informações pelo
telefone (45) 3321-1416.

JULIANA
SANTOS, by
Arivonil
Policarpo

Muita história pra contar...
O Projeto Balaio de Histórias do Sesc
tem novas atrações em abril. Dia 6, às
19h, e dia 7, às 15h. O evento é
gratuito. Mais informações pelo
telefone 3219-5450.

Agenda

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Celebração da Paixão de Cristo, às 15h
e, às 19h, apresentação da
Via-Sacra, na Catedral Nossa
Senhora Aparecida.
Sábado
Feira Agroecológica em frente à
Catedral, das 9h às 13h.
Domingo
Feira do Teatro, das 8h às 13h.
À tarde: Domingão Calçadão.

Cleidi Vons Nogueira Tamaributi, Ana Stocker e Irene Carniatto, durante o
encontro de Formação de Educadores Ambientais - FEA, realizado no Ceavel
DIVULGAÇÃO
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Áries

O apoio de um amigo ou uma pessoa
que lhe proteja pode ser decisivo para
concluir ou se libertar de uma situação
complicada Coloque-se nas mãos dos
que podem lhe ajudar.

Touro

Suas conquistas na profissão e na vida
material estão positivamente aliadas.
Você pode conseguir as duas coisas.
E também essas conquistas terão algo
de humanitárias.

Gêmeos

Uma perspectiva positiva surge na atividade profissional ao aliar seus interesses pessoais com os interesses ou
necessidades de grupos maiores. É
favorável ser idealista.

Câncer

Condições à sua volta podem estar
guiando sua vontade, mesmo sem
você perceber. Um sentimento positivo e generoso surge mesmo no enfrentamento de situações adversas.

Leão

Os desejos das outras pessoas tendem a se impor em seus relacionamentos. Mas isso tende a lhe ser benéfico, pois que levará a uma união
mais profunda entre vocês.

Virgem

O trabalho cooperativo leva a experiências mais interessantes e a melhores resultados no trabalho. Ao agir
sozinho, por sua conta, você pode
perder o melhor do dia.

Libra

A melhor expressão de seus sentimentos e desejos amorosos está em servir
à pessoa amada naquilo que ela necessita. Um dia para se vocês dois se
unirem em torno disso.

Sagitário Escorpião

Um dia para você experimentar sensações maiores no convívio amoroso.
A realização mais plena entre vocês
está na conquista de um espaço conjunto onde reine a harmonia.
Você implica com as pessoas no trabalho e tende a se indispor contra as
rotinas e os deveres burocráticos. Uma
forte sintonia emocional aproxima você
das pessoas queridas.

Capricórnio

Você se dispõe a lutar por interesses
maiores do que os seus próprios. Contudo, poderá fazer boas negociações
em causa própria, contando com fatores inesperados a seu favor.

Aquário

Momento onde você tende a possuir
os recursos necessários para realizar
seus pequenos desejos imediatos. Algo
a ser bem aproveitado. Possível tensão nas relações familiares.

Peixes

horóscopo

Um momento de fé e vontade para
superar os obstáculos. Procure unir a
fé a ações firmes e corajosas. As empreitadas mais difíceis podem assim ser
realizadas.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Verena confessa a Gabriela que
sofreu assédio, sem revelar a identidade do agressor. Os alunos cobram a
apresentação musical de Brigitte. Talíssia comemora seu ensaio com a banda da escola. Hugo garante a Gabriela
que Verena o dispensou. Alex afirma a
Pérola que não quer reatar o namoro.
Isadora sofre com a situação da filha.
Kavaco tenta se aproximar de Amanda. Verena recebe uma mensagem
ameaçadora. Mel revela a Pérola que
Alex beijou Maria Alice.
ORGULHO E PAIXÃO
Darcy e Susana afirmam a Camilo
que ele não deve se casar com Jane, e
Ema ouve. Jane é acusada de ser interesseira e Elisabeta acode a irmã. Uirapuru declama poesias para Mariana
e Lídia e Brandão se decepcionam.

Elisabeta e Jane se perdem na floresta. Darcy conforta Camilo, que
sofre com a perda de Jane. Julieta
confessa para o Padre a raiva que
sente do falecido esposo. Felisberto
pede a ajuda de todos no sarau para
encontrar Elisabeta e Jane.

sa está no bordel. Renato diz a Samuel que colocará Clara na cadeia.
Adriana afirma a Jô que não quer usar
armadilhas para atrair Patrick.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Orestes garante a Fabiana e Renato que a causa contra Clara é favorável
ao casal. Beth exige que, caso seja
compatível com Adriana, sua doação
para a filha seja mantida em segredo.
Gael descobre que Sophia encomendou a morte de Vinícius na prisão. Gael
revela a Lívia que viu Sophia e Mariano juntos. Mariano pede ajuda a Maíra para descobrir os segredos de Caetana. Sheila tenta se aproximar de
Cícero, mas é rejeitada. Nádia cuida
de Marquinhos. Adinéia, Suzy e Irene pedem conselhos a Nádia para
separar Samuel e Cido de vez. Diego revela a Raul e Isabel que Melis-

CARINHA DE ANJO
Leonardo marca reunião com Adolfo e o advogado sem que Gustavo saiba. O homem alega para Silvana que é
uma forma de prevenir Gustavo. Silvestre manda Ribeiro embora após o policial ir ao apartamento exigir que Franciely devolva o par de sapatos que havia ganho. Silvestre faz um longo discurso dizendo o quanto acha Franciely
encantadora. A emprega se surpreende e fica encantada, o que resulta em
um beijo na boca do patrão. Silvestre
pede Franciely em namoro e a mulher
aceita. Gustavo e Cecília saem para
jantar em um restaurante.

• SBT

• RECORD

• REDE GLOBO • DEUS SALVE O REI

Madre Benedita flagra
Lucrécia comendo a comida
clandestina de Mirtes
Afonso propõe que se faça uma
lista de reivindicações para ele negociar com Rodolfo. Rodolfo promete a
Afonso que avaliará as reivindicações.
Cássio afirma a Afonso que a única
solução para Montemor é sua volta
ao trono. Betânia se irrita com Romero ao ver o tratamento que ele está
dispensando a Saulo, ao mesmo tempo em que renega Ulisses. Virgílio avisa a Catarina que Afonso lidera um
grupo de pessoas que se reúne com
frequência na taverna para fazer oposição ao rei. Catarina comenta com
Virgílio que precisa conter a rebelião
até a sua gravidez. Madre Benedita
flagra Lucrécia comendo a comida
clandestina de Mirtes.

DIVULGAÇÃO

APOCALIPSE
Zoe conversa com Soraya sobre o
fim dos tempos. Benjamin encontra um
professor indicado por Rodrigo e eles
conversam sobre a bíblia. André beija
Brenda. Ângela coloca Henrique para
dar conta dos afazeres domésticos.
Talita diz que Estela está apaixonada por Felipe. Adriano tenta alertar
Débora para o caráter de Ricardo.
Marta atualiza Benjamin sobre as novidades familiares. Susana pede para
Alan não pegar no pé de Benjamin.
Henrique se encontra às escondidas
com Dudu e pede para o policial ajudálo a fugir do país.
• BAND
AMOR PROIBIDO
Nilay quase encontra Bihter escondida na casa da praia. Behlul aparece
para distrair Nilay enquanto Bihter
foge. Behlul volta para cidade com Nilay para que ela não perceba que ele
estava com Bihter. Behlul vai até a
casa da Elif tirar satisfações. Behlul
volta para casa de Adnan.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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