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Homem é flagrado
abusando de crianças
Um homem de 59 anos foi flagrado ontem por populares abusando de dois meninos
de dez anos de idade. Ele chegou a ser agredido e foi “salvo” ao ser preso pela Polí-
cia Militar. Pouco depois, vizinhos atearam fogo na casa onde ele levou as crianças.
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O inverno se despede em dez dias e vai deixando o pôr do sol ainda mais colorido. O sol vermelho
é resultado da baixa umidade relativa do ar, que ontem estava em 40% e hoje deve baixar para

35%, índice considerado de alerta pelo Simepar.

 Inverno se despede



RADAR02
HOJE NEWS, 12 DE SETEMBRO DE 2018

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

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

 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral

Clarice Roman
Editora-chefe

Carla Hachmann
editoria@jhoje.com.br

Diretor

Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  � WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  � assinaturas@jhoje.com.br

www. jho je .com.br

Com frases pausadas e bom
vocabulário, Adélio Bispo de Oliveira,

que esfaqueou Jair Bolsonaro na
última quinta-feira (6) em Juiz de

Fora (MG), disse em depoimento que
“pretendia dar pelo menos uma

resposta, um susto” ao candidato do
PSL à Presidência.

COMO LIDAR COM
A INFELICIDADE PROFISSIONAL

Um estudo realizado em 2017 pelo pesquisador Fredy
Machado mostra que 40% dos executivos brasileiros estão
infelizes no trabalho; 64% gostariam de fazer algo diferente
para ser mais feliz. A pesquisa foi realizada com mais de
300 profissionais.

A maior insatisfação dos executivos está em “não dar
conta” de tudo o que precisam fazer. As jornadas excessi-
vas, reuniões intermináveis, bem como o ritmo frenético de
trabalho fazem com que os profissionais não se sintam ple-
namente realizados. A sensação de estar sempre correndo
contra o tempo traz uma grande frustração.

O clima organizacional também é decisivo nessa ques-
tão. Empresas que não oferecem boas condições de traba-
lho, em ambientes muito competitivos ou com pessoas de
difícil relacionamento, tendem a ser cercadas de profissio-
nais insatisfeitos. Isso afeta a produtividade e mina as pos-
sibilidades de crescimento.

Outro ponto que leva à insatisfação é o profissional não
fazer o que realmente gosta. Muitas pessoas não conseguem
seguir a carreira que escolheram. Nesses casos, é importante
ter um hobby (plano B) paralelo, ainda que voluntário.

Salário e benefícios são importantes, mas eles não po-
dem nos escravizar. Profissionais precisam de um propósi-
to, uma razão para desempenharem seu trabalho com qua-
lidade e felicidade.

É importante manter equilíbrio entre a vida profissional e
pessoal. Todos precisamos de tempo para investirmos e
cuidarmos da saúde, dos filhos e até dos estudos.

Muitos profissionais precisam aprender a ressignificar
seu papel, perguntando-se se realmente gostam do que
fazem, onde fazem e com quem fazem. A infelicidade no
trabalho pode até existir, mas ela precisa ser provisória.
Nunca definitiva. Nós temos que ser os protagonistas das
nossas carreiras.
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“Eu, como milhões de pessoas,
pelos discursos da pessoa referida

[Jair Bolsonaro], me sinto
ameaçado literalmente, como

tantos milhões de pessoas. Aquela
certeza de que cedo ou tarde ele

vai cumprir aquilo que está
prometendo tão veementemente
pelo país todo, contra pessoas

como eu exatamente”

Fernanda Andrade é Gerente de Hunting
e Outplacement da NVH - Human Intelligence

Opinião
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Gestão plena da Saúde
A gestão plena da saúde de Cascavel é tema de audiência
pública nesta quarta-feira, às 19h, realizada pela Comissão

de Saúde e Assistência Social da Câmara de Vereadores.
Roberto Parra (MDB) é um dos que defendem a implantação

do sistema, pois caberia a Cascavel administrar as AIHs
(Autorizações de Internação Hospitalar) - hoje

compartilhadas com cidades de todo o Estado. Parra vem
intermediando o diálogo do Conselho Municipal de Saúde,
pois dependerá também da aprovação do grupo para que a
gestão plena seja implantada. Esse diálogo não existia e a
falta de interesse em ouvir os conselheiros de saúde era
uma barreira, já derrubada por Parra - o que facilita a
intermediação com Rubens Griep, secretário de Saúde.

Bico calado
Não tem como negar que o
silêncio é uma manifestação
de opinião. Ontem aliados
de Beto Richa (PSDB), preso
pelo Gaeco, sumiram dos
grupos de Whatsapp. Os
tucanos ficaram de bico
calado. Tinha até gente
perguntando que fim tinha
levado Miroslau Bailak e
Maurício Theodoro.

Passagens
Ao que tudo indica, a
Prefeitura de Cascavel
planeja várias viagens:
está em andamento a
contratação de empresa
para agenciamento de
viagens - reserva, emissão,

cancelamento, marcação e
remarcação de passagens
aéreas e rodoviárias. O
montante reservado ao
certame é de R$ 808 mil.
Além dessa licitação, o
IPMC fechou contrato
ontem com empresa no
valor de R$ 50 mil com o
mesmo objetivo.

De olho
Inclusive, o Ministério
Público está de olho nos
gastos de diárias de
prefeituras e Câmaras. O
promotor Sérgio Machado
abriu processo
administrativo para
verificar como anda a
situação em Cascavel e
cidades da região.

COMISSIONADOSCOMISSIONADOSCOMISSIONADOSCOMISSIONADOSCOMISSIONADOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Prefeitura de Cascavel vai homenagear os gaúchos
durante a Semana Farroupilha com show de Jorge Guedes
e Família, a um custo de R$ 10,5 mil aos cofres públicos.

 O show será no dia 17 deste mês, no Teatro Municipal
Sefrin Filho.

A prefeitura tem 15 dias para responder requerimento do
vereador Jorge Bocasanta (Pros) sobre as vagas
destinadas a cargos em comissão na administração direta
e indireta no Município. “Muitas das vagas em comissão
são ocupadas por funcionários de livre nomeação que
ocupam cargos em diretorias, chefias e gerência”,
argumenta Bocasanta. “Queremos entender melhor quais
são as oportunidades de qualificação dos funcionários,
sejam concursados ou comissionados”.

Um encontro nessa
terça-feira (11), na Sala de
Reuniões da Prefeitura de
Cascavel entre o prefeito
Leonaldo Paranhos, dez
presidentes de associa-
ções de moradores, o
Gestor do Território Cida-
dão, Algacir Portes, e o
presidente da Câmara de
Vereadores, Gugu Bueno,
definiu que o Município vai
repassar às Associações
de Moradores R$ 15 mil
em materiais de constru-
ção para reformas e ben-
feitorias nos salões comu-
nitários, oriundos da eco-
nomia de recursos na Câ-
mara em 2017 e que fo-
ram “devolvidos” ao Exe-
cutivo Municipal.

“Nosso maior instru-
mento de trabalho do nos-
so governo é a participa-
ção da população”, disse
o prefeito Paranhos, que
tem buscado cada vez
mais a integração e a par-
ticipação da população:

Prefeitura ajuda na
reforma de salões

“Essa iniciativa começou
com a criação do Territó-
rio Cidadão e assim as
pessoas têm liberdade
para fazer suas reivindica-
ções e também de parti-
cipar das decisões relaci-
onadas às melhorais em
suas comunidades”.

Algacir Portes desta-
cou que em alguns sa-
lões comunitários a pró-
pria comunidade entra
com a mão de obra para
fazer os reparos neces-
sários. Em outros, onde
essa mão de obra não
está disponível, a Coha-
vel será parceira para re-
alizar as reformas.

Portes reforça ainda
que iniciativa do prefeito
Paranhos em reunir os
presidentes das associa-
ções “demonstra a aber-
tura que a atual adminis-
tração oportunizou para
que a comunidade se
aproxime e faça parte do
governo municipal”.

INÉDITO
Artêmio Hutt é presidente da Associação de Moradores
do Bairro Parque Verde e disse que desde que o salão foi
construído, há mais de 30 anos, esta será a primeira vez que
o Município vai repassar algum recurso para melhorias na
estrutura do prédio. “Estamos precisando fazer o forro do
salão, reformar o telhado e a churrasqueira. Também
precisamos de um espaço para fazer o costelão. De resto o
prédio atende nossas necessidades, porque estamos sempre
realizando festas, bailes e locações, que geram recursos para
mantermos as pequenas reformas”, disse Hutt.
Satisfeito com o repasse dos materiais, o presidente da
Associação de Moradores do Bairro Pacaembu, Ney de
Souza, informou que os materiais que serão repassados serão
utilizados no forro, na melhoria do piso e portas de
emergência no prédio. “Estamos fazendo tudo conforme as
normas de segurança dos bombeiros”.
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 O ex-governador do Paraná Beto
Richa (PSDB) e a esposa Fernanda
Richa foram presos nessa terça-fei-
ra (11) no apartamento onde resi-
dem no Bairro Ecoville, em Curitiba.
O ex-chefe de gabinete Deonlison
Roldo e o José “Pepe” Richa, irmão
do ex-governador, também foram pre-
sos. As prisões são temporárias
com validade de cinco dias. Beto
Richa é candidato ao Senado.

A Operação Radiopatrulha foi
deflagrada pelo Gaeco (Grupo de
Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado) oriunda de
uma investigação sobre o Progra-
ma Patrulha Rural. No total, foram
15 mandados de prisão. As em-
presas Cotrans, Ouro Verde e J.
Malucelli são investigadas por
fraude no programa.

Deonilson também é alvo de pri-
são da PF (Polícia Federal) na 53ª

Beto Richa, esposa
e cúpula são presos

 Outro lado
Os advogados de defesa do ex-

governador Beto Richa disseram
desconhecer a razão das ordens

judiciais proferidas e que ainda não
tinha tido acesso à investigação do

Gaeco.  As assessorias das empresas
negaram participação em crimes e

disseram estar à disposição da Justiça.

 MANDADOS DE PRISÃO DA OPERAÇÃO RADIOPATRULHA
1. Beto Richa (PSDB) - ex-governador do Paraná e candidato ao Senado;
2. Fernanda Richa (PSDB) - esposa de Beto Richa e ex-secretária da Família e Desenvolvimento Social;
3. Deonilson Roldo - ex-chefe de gabinete do ex-governador;
4. José “Pepe” Richa - irmão de Beto Richa e ex-secretário de Infraestrutura;
5. Ezequias Moreira - ex-secretário de cerimonial de Beto Richa;
6. Luiz Abib Antoun - primo do ex-governador;
7. Edson Casagrande - ex-secretário de Assuntos Estratégicos do Paraná e empresário da Terra Brasil. Não
    teve o mandado cumprido;
8. Celso Frare - empresário da Ouro Verde;
9. Aldair W. Petry;
10. Dirceu Pupo - contador;
11. Joel Malucelli - empresário da J. Malucelli e proprietário do grupo Band, da BandNews, da CBN e do
      Metro Jornal, em Curitiba. Não teve o mandado cumprido porque está em viagem na Itália;
12. Emerson Cavanhago - laranja de Edson Casagrande;
13. Robinson Cavanhago - laranja de Edson Casagrande;
14. Túlio Bandeira - procurador de Edson Casagrande;
15. André Felipe Bandeira - procurador de Edson Casagrande. Não teve o mandado cumprido.

fase da Operação Lava Jato, chama-
da de Operação Piloto, deflagrada
também na manhã de ontem.

Conforme as investigações, os
acusados teriam recebido propina das
empresas envolvidas no programa.

Nessa operação também foram

presos Jorge Atherino, apontado
como operador financeiro do ex-go-
vernador, e Tiago Correia Adriano
Rocha, braço-direito de Atherino.

Essa operação também cumpriu
mandado de busca e apreensão na
casa do ex-governador Beto Richa.

PT indica Haddad
A Executiva Nacional do PT
confirmou ontem à tarde, em
Curitiba, o nome de Fernando
Haddad em substituição ao do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva
na disputa pela Presidência este ano.
Lula está preso na Superintendência
da Polícia Federal desde abril após
condenação em segunda instância
pelos crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro no caso do
triplex de Guarujá (SP). Lula teve o
registro de candidatura indeferido
no início do mês pelo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral).
A substituição foi definida por
unanimidade em reunião da cúpula do
partido. A ex-deputada federal
Manuela d’Ávila (PCdoB) será
confirmada como vice na chapa de
Haddad. Manuela desistiu de se
candidatar à Presidência após decisão
do seu partido de apoiar o PT.

 O ex-vereador Julio Cesar Leme da Silva, que respondeu pela presidência da
Câmara de Cascavel, terá de devolver aos cofres públicos R$ 143,1 mil

corrigidos. A decisão do juiz substituto Osvaldo Alves da Silva, da Vara da
Fazenda Pública, é em resposta a uma ação movida pelo Ministério Público que

denunciou o ex-vereador por improbidade administrativa. Quando era
presidente da Câmara, Lemes da Silva recebia verba indenizatória mensal de

R$ 2.385 devido ao cargo que ocupava. O recebimento se baseava na
Resolução Legislativa 04/2004, objeto de contestação do Ministério Público. A

2ª Vara Cível da Comarca de Cascavel suspendeu por meio de liminar o
pagamento, mas os valores eram depositados em juízo até maio de 2007

quando o vereador determinou o pagamento da referida verba para si próprio,
descumprindo a ordem judicial. Segundo a denúncia, ele recebeu R$ 47,7 mil. A

Justiça determinou que Julio Cesar devolva o valor recebido corrigido e que
pague uma multa civil de duas vezes o valor, ou seja, R$ 95,4 mil.

Esses valores foram recebidos entre maio de 2007 e dezembro de 2008.
Julio Cesar disse estranhar a decisão judicial e afirmou que já está

recorrendo. Segundo ele, os presidentes que o sucederam receberam a
mesma verba e não foram questionados pelo Ministério Público. “Se eu

não posso receber por que os
outros podem?”, questiona.

Ex-vereador terá que devolver R$ 143 mil

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
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 O prefeito de Cascavel, Leonal-
do Paranhos, e o secretário de
Agricultura, Agassiz Linhares Neto,
entregaram ontem (11), no Parque
de Exposições Celso Garcia Cid,
caminhões e rolos compactadores
que passam a reforçar o trabalho
no interior, concretizando a pro-
posta do governo municipal de
ampliar investimentos e o atendi-
mento ao setor rural.

São dez caminhões, sendo
nove caçambas e um prancha
para transporte de máquinas. Os
recursos são provenientes de fi-
nanciamento de mais de R$ 8
milhões do Banco Brasil e que
garantiu ainda a aquisição de seis
motoniveladoras e três rolos com-
pactadores.

“Estamos trabalhando para fa-
zer justiça com o interior. Temos
uma dívida social com o interior
de Cascavel que deve ser tratado
como qualquer outra parte da ci-
dade. Aliás, deveria ter uma aten-
ção ainda mais que especial, por-
que produz alimentos para a nos-
sa cidade, para o Brasil, para o
mundo. E essa dívida histórica
que temos com a área rural esta-

PIB do campo
O investimento em maquinário
pesado, disse Leonaldo Paranhos, é
proporcional à importância que a
área rural de Cascavel tem no PIB
(Produto Interno Bruto) de Cascavel.
“Nossa economia gira em torno da
área rural e esse reconhecimento,
além de justo, é necessário”.  Para
atender o reforço na frota, o
prefeito Leonaldo Paranhos já
autorizou o chamamento de
motoristas aprovados em concursos.
“Já determinamos para as patrolas e
já foram chamados para os
caminhões também. Os caminhões,
conseguimos antecipar em 30 dias a
entrega, mas já determinei a
contratação de dez novos
motoristas e temos alguns que estão
trabalhando. Vamos trabalhar com
os recursos que temos para atender
da melhor forma possível o nosso
interior”, garantiu.

Maior investimento
dos últimos 20 anos

mos começando a pagar, com má-
quinas, com ações e políticas pú-
blicas de saúde e educação”, dis-
se Paranhos.

Com discurso e posição firme,
Paranhos afirmou que Cascavel vive
um novo momento: “Não tem cor-
rupção, não tem propina. Tem a eco-
nomia e a gestão pública. Só auto-
rizo o pagamento de uma nota de-
pois que fico sabendo que foi en-
tregue um produto com qualidade”.

MAQUINÁRIO reforça a frota da Secretaria de

Agricultura: investimento no campo

SECOM

 “MUDANÇA”
A proposta de trabalho da Gestão Paranhos, segundo o secretário Agassiz Linhares Neto, resgatou os investimentos
no interior e demonstram o respeito ao homem do campo: “Tenho dito que de agora até o fim de 2019 o produtor

rural vai sentir uma mudança grande na infraestrutura do interior do Município”.
O secretário disse ainda que o total de recursos da Seagri em investimentos é mais de R$ 47 milhões, muito além do

orçamento previsto: “Em 2017, nosso orçamento era de R$ 12 milhões e conseguimos investir R$ 16 milhões. Este ano
estamos investindo R$ 22 milhões e para 2019 estamos prevendo investimentos de R$ 38 milhões. Isso eleva em R$ 26 milhões

o orçamento previsto”. Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural de Cascavel, destacou o comprometimento da atual
administração com o interior e o homem do campo. “Havia um compromisso e hoje estamos sendo agraciados, vendo o
parque de máquinas renovado e, com isso, a nossa esperança é renovada. E o produtor rural saberá retribuir todo esse

respeito e conhecimento. É desta forma que o município cresce”, disse Orso, comemorando o fato de que “já no segundo ano
da atual administração estamos a grande solicitação de todas as entidades representadas pelo Comder (Conselho Municipal

de Desenvolvimento Rural) que era chegar a 5% do orçamento do Município destinado ao setor agrícola”.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 12 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Odair Cambito  e Juraci de Souza Ramos

2- Valtair dos Santos e Marlene Xavier de Sousa

3- Adão Laureci Magalhães e Evanei de Freitas

4- Thiago Fernando Romão e Sandra Alves Cabral

5- Atanir da Silva e Vanir Pontes Carvalho

6- Maicon Felipe de Lima e Karoline da Silva de Oliveira

7- Leandro Navarro Brasilini e Laurizia Andrade dos Santos

8- Luiz Eduardo Dias e Letícia Lima da Silva

9- Edson Tiago Dutra e Larissa Jhenifer Henrique

10- Leandro Jorge Vieira da Maia e Queren Thaina Alves da Silva

Morador do Bairro Santa Cruz,
zona oeste de Cascavel, há 20
anos, Moacir Oliveira Gaspar divi-
de seu tempo entre a agricultura
urbana e o trabalho de pintor. E é
em um terreno particular em meio
a casas, comércios e sobrados que
ele cuida da terra. Praticamente
toda a produção dali vai para o con-
sumo da família. Quando sobra
Moacir garante uma renda extra:
“Planto mandioca, milho, feijão e
couve. Nos dias que não tenho tra-
balho de pintura venho aqui cuidar

De matagal a
agricultura urbana

da minha horta”, conta.
Foi ele quem cercou o terreno e

mantém o espaço limpo. O agricul-
tor lembra que há três anos o local
estava tomado pelo mato e servia
como depósito de lixo despejado ir-
regularmente. “Agora quem passa
por aqui vê tudo plantado, limpo,
organizado. A maioria dos morado-
res gosta e me elogia pelo traba-
lho que faço”, diz Gaspar.

A experiência veio da infância, já
que é ele filho de agricultores que
moravam em Guaraniaçu. A família
veio para Cascavel quando o pai de
Moacir faleceu e foi o Santa Cruz
que escolheram como o novo lar.Xavantes

Predominantemente comercial, a

Rua Xavantes abriga pizzarias, lojas

de calçados, roupas, mecânicas,

ferro-velho, escritório de advocacia,

consultórios odontológicos,

supermercados, entre outros

estabelecimentos que movimentam a

economia dessa pequena região.

Todos esses modelos de negócio, por

sua vez, geram um grande fluxo de

veículos que circulam pelo local todos

os dias. E é por conta disso que os

moradores pedem o alargamento de

uma das principais vias do Santa Cruz.

“A Xavantes precisa ser revitalizada. O

ideal é fazer um alargamento, pois

passam muitos carros por aqui

diariamente”, diz o morador Valdecir

Duarte. Ele conta que, dependendo

do horário, fica difícil trafegar pela

rua. A Prefeitura de Cascavel foi

procurada para informar se há algum

projeto de revitalização para a Rua

Xavantes, mas não houve retorno.

Contudo, essa rua é citada em

reportagem na página 3 desta edição.

Dá uma olhadinha lá!

MOACIR CUIDA da horta há três anos e ajuda
a manter o espaço limpo

Atenção você que mora no Bairro São
Cristóvão. Na próxima semana o Hoje
News traz reportagens especiais da sua
região. Sugestões podem ser enviadas
para o WhatsApp (45) 99975-1047 e

pelas redes sociais Facebook O Paraná /
Hoje News e Instagram

@oparanahojenews.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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O Bairro Maria Luiza, em Cas-
cavel, ganha importante reforço em
segurança a partir de hoje. Além
das câmeras, alarmes e cercas
elétricas já vistos nas casas, mo-
radores poderão contar com uma
parceria para ter mais tranquilida-
de no dia a dia.

Projeto inovador na cidade pre-
vê a instalação de seis modernas
câmeras de monitoramento em
ruas por parte de empresa espe-
cializada nesses ser viços e o
acesso às imagens que forem re-
gistradas estarão na palma da
mão dos moradores.

Assim que os equipamentos
estiverem operando haverá uma
reunião na Associação de Mora-
dores para que todas as famílias
conheçam como funcionará o pro-
jeto e a qualidade dos serviços.
“A empresa ficará responsável
pela instalação e pela manuten-
ção das câmeras. As imagens fi-
carão armazenadas por até sete
dias e quem quiser visualizar os
pontos monitorados deverá pagar
R$ 50 mensalmente”, explica o
presidente da Associação de Mo-
radores do Bairro Maria Luiza,
Ibraim Carneiro da Silva Sobrinho.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Bairro vigiado
Segundo ele, o custo é baixo di-

ante da segurança garantida:
“Quem quiser ver se há movimen-
tação na rua antes de voltar para
casa ou mesmo se certificar de al-
guma atitude suspeita, agora terá
condições por meio de aplicativo
no próprio celular que também tem
interatividade”, adianta o presiden-
te da associação.

 SUPERPOSTE
Em audiência pública realizada no Bairro Cancelli, neste mês, moradores

sugeriram a instalação de superpostes com câmeras a exemplo dos que já

existem na Praça da Bíblia e no Trevo Cataratas e cujas imagens são

monitoradas pela Guarda Municipal de Cascavel.

A Secretaria de Planejamento e Gestão entende a necessidade de maior

segurança e fará estudos no sentido de atender as reivindicações da

comunidade. “Um dos pedidos é para instalação na Rua Jorge Lacerda e será

analisado com a Guarda Municipal, que é responsável pelo monitoramento

técnico. Se houver viabilidade, haverá estudos para o certame de compra ou

terceirização do serviço”, informou a secretaria.

Ainda de acordo com a secretaria, o Município deve garantir reforço em

monitoramento com aquisição de câmeras para instalação interna e externa em

espaços públicos. No entanto, ainda não há uma previsão de quanto será

investido nem quais os locais a serem escolhidos.

Fase experimental
Por enquanto, nessa fase

experimental, haverá câmeras em

cinco pontos na Rua Alexandre de

Gusmão e uma na Hyeda Baggio

Mayer. “A expectativa é de que

futuramente todas as ruas do bairro

sejam monitoradas”, revela Ibraim

Carneiro da Silva Sobrinho.
Morador do Bairro Maria Luiza há
14 anos, Valter Carminati reconhece
que a medida é importante diante
dos índices de criminalidade, mas
afirma que os investimentos
poderiam partir do poder público. “Já
temos custos alto com impostos,
então acredito que o reforço na área
da segurança não deveria ser
apenas da comunidade”.

CÂMERAS serão instaladas hoje em duas ruas

do Bairro Maria Luiza

EM alguns locais, já há identificação do monitoramento
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Conclusão em dezembro
As crianças matriculadas na

Escola Municipal Ita Sampaio, no
Bairro Parque Verde, em Cascavel,
deverão concluir os estudos neste
ano no espaço locado na Famipar
(Faculdade Missionária do Paraná)
devido ao atraso das obras da nova
unidade de ensino.

O prazo de vigência do contrato
de reforma da escola se encerra nes-
te mês, mas ainda restam serviços.

A Interlagos Materiais de Cons-
trução é responsável pela execução
do projeto de remanescente da
obra, iniciada em março no valor de
R$ 1,8 milhão.

Embora o trabalho siga em rit-
mo acelerado, ainda há muito a ser
feito. Com isso, a Secretaria de
Educação prorrogou o contrato.
“Ocorreram imprevistos durante a
execução da obra que tornou neces-

sário o aditivo de três meses e um
valor a mais de R$ 69.956.76”, in-
formou a Secretaria de Educação.

Um dos fatores que atrasaram os
serviços é o fato de o projeto preci-
sar ser reelaborado após o abando-
no das obras por parte da empresa
que venceu a primeira licitação.

De acordo com a última media-
ção, 30% do cronograma de servi-
ços haviam sido executados. Ago-
ra, a estimativa é de que metade
da obra esteja pronta.

MELHORIAS
A escola receberá melhorias na estrutura física e adequações previstas pelo

Corpo de Bombeiros e pela Vigilância Sanitária em relação a luminárias, forros,

portas, janelas, pisos, sanitários e acessibilidade.  Também haverá reforma do

playground, pintura geral, barrado em pastilha cerâmica e execução de

paisagismo. Coberturas metálicas de ligação entre as edificações do complexo

educacional, bem como do auditório e refeitório também serão feitas.

 Reportagem: Romulo Grigoli
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ESCOLA receberá melhorias na estrutura física e

adequações do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária
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gente@jhoje.com.br

 LUANA VEBER, clicada por Arivonil Policarpo

Contra o câncer
O Tuiuti Esporte Clube

realiza dia 27 de setembro
jantar  Mulher Ajudando

Mulher no Cãncer de mama.
Crianças até 7 anos não

pagam. Os ingressos estão
sendo vendidos na
secretaria do clube.

Sinfonia I
A Orquestra Sinfônica de Cascavel se apresenta neste

domingo, às 20h, no Teatro Municipal.
O evento conta ainda com a participação do grupo vocal

Canticum e da Orquestra de Câmara de Toledo.
A entrada é um quilo de alimento não perecível que será

doado ao Provopar.

Sinfonia II
Dia 4 de outubro o Coral Cascavel Rosa e o Coral da

Globoaves fazem uma apresentaão especial no Teatro Sefrin
Filho. O evento conta com a participação do Coral da

Itaipu. Será às 20h, com entrada franca. Quem puder, pode
levar 1 quilo de alimento não perecível ou produto de
higiene pessoal. A arrecadação será doada à Casa de

Apoio Dona Vani.

Felicidades!

Lelio Montes, Lucas Montes e Márcia Correia Montes,
durante a Stock Car em Cascavel

TANIA MORAES

Arte Sustentável
o artista Luiz Nakasoni

ministrará a oficina Arte
Sustentável, nos dias 14 e

15 de setembro
das 8h30 às 12h e das

13h30 às 17h no Museu de
Arte de Cascavel.

As inscrições são gratuitas
e podem ser realizadas pelo

telefone 3902-1370.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Semana Farroupilha Cascavel
A Semana Farroupilha Cascavel 2018
traz grandes oficinas nesta edição.

Dia 15, das 9h às 10h, tem oficinas de pratos
tradicionais: Arroz de leite, Carreteiro de Charque, Doce
de Ambrosia; Oficinas de indumentárias: Nó de lenço.
Oficinas de carnes: Costela/Costelão e Ovelha e Oficina

de Brinquedos Tradicionais. Mais informações
 pelo telefone (45) 3037-1777.

João Pedro Galeno, Maria
Lúcia Sanches, Saulo João

Pedro, Mariano Fogaça Dias,
Davi Passarinho de Oliveira
e Renato Arlindo Muller.

Feliz de quem entende que é
preciso mudar muito para ser

sempre o mesmo.
(Dom Hélder Câmara)
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 33

 Por conta da facilidade da inter-
net, crimes de estelionato praticados
a partir de anúncios de venda inclu-
sive em grandes sites são comuns e
um golpe registrado em Cascavel che-
gou à reportagem do jornal Hoje

News a partir de uma testemunha.
Ele estava com um HB20 à ven-

da e anunciou no site OLX, quando
foi procurado por um interessado.
“Esse homem mostrou interesse no
carro. Disse que tinha uma dívida
com uma funcionária e que pediria
para ela ver o veículo e pediu que eu
não dissesse o valor do carro por-
que era um acerto entre os dois. A
mulher veio ver o veículo com um
amigo, gostou do carro, e não pediu
o valor. Ela disse que conversaria

 Homem vê golpe e “escapa”
com o homem que estava em conta-
to conosco. Esse homem me disse
que o negócio estava fechado e que
depositaria o dinheiro para finalizar
a compra”, conta o homem, que pe-
diu para não ser identificado.

Eles teriam marcado então para
assinar o recibo em um cartório só
que o homem não apareceu: “Fui
duas vezes ao banco antes de as-
sinar o recibo e não havia nada na
minha conta. Fui ao cartório para
acertar a papelada e encontrei lá o
casal que havia visto meu carro. Em

O golpe aconteceu por meio de um anúncio feito na OLX, pareci-
do com o modo de ação de uma quadrilha desarticulada em julho
deste ano pela Polícia Civil de Cascavel e do Piauí, cujos crimes
aconteciam principalmente no Mato Grosso.

Em Cascavel, segundo a Polícia Civil, são poucos casos que
estão sob investigação. Por conta da facilidade de acesso a da-
dos, crimes desse tipo praticados a partir de anúncios são co-
muns, segundo a polícia.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 A Polícia Militar descobriu um
local que funcionava como depósi-
to de cigarros contrabandeados do
Paraguai. Foi na madrugada de on-
tem, no Bairro Pioneiros Catarinen-
ses, em Cascavel.

Segundo a PM, no local foram en-
contradas diversas caixas preparadas
para embalar as mercadorias e dois
veículos carregados com cigarros.

Dois homens foram presos e dis-
seram à polícia que são contratados
para fazer o transporte da mercado-
ria ilícita. Segundo a PM, eles já atu-
avam com contrabando na região.

O local foi identificado por meio
de denúncias do policial da reser-
va Sebastião Madril. “Quando eu
chego em casa eu sempre faço ron-
da no bairro. Desconfiei da movi-

conversa, identificamos o golpe.
Eles depositaram R$ 2 mil para o
intermediador e não conseguiram
recuperar o dinheiro. Outros R$ 4
mil que foram depositados depois
eles conseguiram reaver. Eu não fui
lesado financeiramente, só perdi
meu tempo, mas esse casal perdeu
dinheiro”, lamenta.

O homem procurou então o se-
tor de Estelionatos da Polícia Civil
de Cascavel para relatar o golpe.

mentação de dois veículos na vizi-
nhança, que tiraram galões que
pareciam ser de combustível. Con-
ferimos as placas dos carros que
estavam com a parte da tarja do
estado adulterada”, conta Madril.
Os militares do Serviço Reservado
foram acionados.

 Crime parecido

 Depósito de cigarros CARROS estavam com as placas adulteradas

Os dois veículos não têm registro
de roubos, só que estavam com as
placas adulteradas. Ambos possuem
alto valor em multas: um deles tem
R$ 45 mil e o outro, R$ 25 mil.



ESPAÇO destinado à unidade receberá pintura ainda esta semana

POLÍCIA 13
CASCAVEL, 12 DE SETEMBRO DE 2018

Giro da
Violência

Condenado I
Foi condenado a cinco anos e dois
meses de prisão em regime fechado
Valdir Marques Martins por um
homicídio de 29 de junho de 2016. O
Ministério Público pediu “alívio” na
pena porque considerou que o réu
praticou o crime em condição de
violenta emoção. Como Valdir passou
parte do processo preso, esse tempo
foi descontado e foi determinado que
ele cumpra agora penas alternativas.
Houve substituição de prisão por
serviços à comunidade.

 Um homem de 59 anos foi pre-
so na tarde de ontem pela Polícia
Militar de Cascavel. Ele é acusado
de estuprar dois meninos no Bairro
Santa Cruz, zoina oeste da cidade.

Segundo a polícia, o homem
abordou as crianças de dez anos
de idade e as levou para dentro de
um barraco, onde as obrigou a fa-
zerem sexo oral nele.

O preso teria oferecido ainda R$
20 para que as crianças não con-
tassem aos pais o ocorrido.

Populares flagraram o homem,
que foi agredido. A Polícia Militar foi
acionada e prendeu o acusado.

A informação repassada aos
militares é de que o homem sem-
pre é visto com crianças, mas só
ontem o abuso foi flagrado. Ele foi
encaminhado para a 15ª SDP (Sub-
divisão Policial).

Preso por estupro

HOMEM foi agredido por populares e “salvo” ao

ser preso

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

 Apesar da previsão
da presidência da Coha-
vel (Companhia de Habi-
tação de Cascavel) de
entregar a UPS (Unida-
de Paraná Seguro) da
região oeste até este
sábado, a obra não vai
ficar pronta no prazo.

De acordo com o res-
ponsável pela obra, Nei
de Souza, a reforma do
antigo salão comunitário do Bairro
Santa Cruz deverá ficar pronta ape-
nas depois do dia 20 deste mês.
“O forro de PVC já foi colocado, os
banheiros estão praticamente con-
cluídos e a parte elétrica foi finali-
zada, faltando apenas ajustes de
logística para funcionamento de luz
e internet. Os pavers da parte da
frente ainda serão colocados e a
pintura das paredes deve começar

nesta semana”, relata.
Em média, seis funcionários da

Companhia trabalham na reforma. Os
materiais foram doados pela comu-
nidade. A UPS vai funcionar em me-
tade do espaço do salão que estava
abandonado. A outra metade servirá
para atividades comunitárias.

A nova unidade foi autorizada
pela governadora Cida Borghetti em
maio deste ano.

 UPS só depois do dia 20

 AÍLTON SANTOS

Condenado II
A defesa do réu alegou legítima defesa
de Valdir, pedindo sua absolvição, mas
o Ministério Público contestou e
afirmou que seria injusta essa sentença.

Motociclista ferido
Um rapaz ficou ferido em um acidente
de moto registrado na tarde de ontem
em Cascavel. A batida aconteceu na Rua
Pernambuco, na esquina com a Rua
Manoel Ribas. O motociclista teria
avançado a preferencial e batido em um
Corsa. O piloto da moto, de 22 anos,
teve ferimentos leves, foi socorrido pelo
Corpo de Bombeiros e encaminhado para
atendimento médico.
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De volta para casa após o revés
por 2 a 1 para o Joaçaba, na noite de
segunda-feira, em Santa Catarina,
pelo fechamento da 17ª rodada da
Liga Nacional, o Cascavel já começa
a se preparar para os próximos desa-
fios na temporada. Além do calendá-
rio regular, a programação ganhará
duelos pelos Jogos Abertos do Para-
ná nos próximos dias.

O próximo compromisso será ape-

A fase final da Divisão A da 31ª edição
dos Jogos da Juventude segue definindo
campeões em Toledo. Mais duas
modalidades já foram encerradas: ciclismo e
vôlei de praia. No esporte disputado sobre
duas rodas, Cascavel teve representantes
apenas no naipe masculino. Comandados
por Dario Delai, os ciclistas Eduardo
Ganguilhet Nhepes, Gilberto Rodrigues
Garcia Junior, Diego Diesel Jorge, Rhulliy
Eduardo Guering Silva, Matheus Soares
Duarte, Gustavo Ludwig Furtado e Junior
Henrique Kussler terminaram na oitava
colocação geral entre 12 municípios
participantes. No vôlei de praia, Cascavel
não teve duplas participantes. Hoje serão
conhecidos os campeões no tênis de mesa e
no badminton. A competição será
encerrada sábado.

Cascavel Futsal em
tempos de decisões

SEQUÊNCIA
DECISIVA
Na sequência, a Serpente
enfrentará uma maratona pelos
Jogos Abertos, que geralmente
impõe aos finalistas do futsal uma
trajetória desgastante, com cinco
jogos em sete dias – foi assim
para o atual campeão Umuarama e
para o terceiro colocado Cascavel
em 2017. A competição este
ano será de 21 a 30 de setembro
em Londrina.
Em seguida, os comandados do
técnico Nei Victor já se voltarão à
Série Ouro para nova e decisiva
maratona. Em uma semana serão
três jogos pelo encerramento da
fase classificatória, e
consequentemente a definição das
quartas de final. A sequência de
jogos será contra os três primeiros
da classificação, a começar pelo
Pato, em casa, no dia 6 de
outubro. Depois, visitará o
Marreco no dia 10 e o Marechal
no dia 13.

nas na quinta-feira da semana que
vem, dia 20. O longo tempo de pre-
paração para o jogo faz jus ao ad-
versário: o Magnus, que na semana
passada se sagrou bicampeão mun-
dial, na Tailândia. O duelo, às 20h15,
no Ginásio da Neva, fechará a fase
classificatória da Liga Nacional. O time
cascavelense ocupa a 15ª posição na
competição, dentre os 16 que avan-
çarão aos playoffs.

JOJUPS

FÁBIO DONEGÁ
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A equipe Farb/Colégio Estadual Padre Carmelo
Perrone participou como convidada da etapa do
fim de semana da Copa Lindeiros, realizada em
Foz do Iguaçu. Foram 30 cascavelenses inscritos
na categoria 2003 (sub-15). O time masculino
voltou para casa com o troféu de terceiro lugar e
com Felipe como atleta destaque, enquanto o
time feminino terminou em quinto lugar e teve
Letícia Minalli como destaque. A participação
inédita da Farb na competição que está na 4ª
edição rendeu o convite para competir também
na próxima etapa, que será realizada de 19 a
21 de outubro em Assis Chateaubriand, na
categoria 2002 (sub-16).

Canoagem no Canadá
Sem tempo para descansar depois do

Campeonato Brasileiro, encerrado há dez
dias, os melhores canoístas de velocida-
de do País já estão rumo ao Canadá, onde
será realizado de amanhã a domingo o
Campeonato Pan-Americano de Canoa-
gem, na cidade de Dartmouth.

Atletas olímpicos do CRC (Clube de
Regatas Cascavel), Ana Paula Vergutz e
Vagner Souta Jr embarcaram ontem para
a competição depois de terem se desta-
cado no Nacional. Ele chega como o me-
lhor do País no K1-1000m, enquanto ela
chega como soberana nas distâncias de
200m, 500m e 1000m do K1. Vagner tam-
bém venceu o K2-1000m e Ana Paula o
K2-200m, K2-500m e o K2-1000m no Bra-
sileiro. Vale lembrar que as provas de
1000m (K1 e K2) no masculino e o K1-
200m, o K1-500m e o K2-500m do femi-
nino são provas olímpicas.

No Pan do ano passado, em Ibarra, no
Equador, Vagner foi medalha de prata no K1-
500m, enquanto Ana Paula não participou
das disputas, apesar de ter sido convoca-
da. Este ano, as disputas no Canadá fecham
o calendário da canoagem para os princi-
pais atletas do Brasil na modalidade veloci-
dade. Nos últimos dias, além do Brasileiro,
Ana Paula e Vagner disputaram também o
Mundial, realizado há 15 dias em Portugal.

FARB

Por Curitiba
Outro atleta de Cascavel no Pan-Americano de Canoagem no Canadá
será Roberto Maehler, que agora compete pela equipe de Curitiba. Ele
chega à competição depois de ter conquistado a medalha de ouro no
K4-200m no Brasileiro e ter ficado de fora do último Pan.
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 Em um duelo digno de decisão
de título, Flamengo e Corinthians ini-
ciam nesta quarta-feira a disputa por
uma vaga na final da Copa do Brasil
2018. O duelo de ida da semifinal
entre os rivais de maior torcida no
País será no Maracanã, às 21h45.

Como não poderia deixar de ser,
o templo do futebol terá arquiban-
cadas lotadas esta noite. Em parci-
al divulgada ontem à tarde, mais de
40 mil pessoas já haviam garantido
ingresso para o jogo. Em campo es-
tarão dois copeiros. Flamengo e Co-
rinthians têm três títulos cada na
Copa do Brasil, atrás apenas dos
pentacampeões Grêmio e Cruzeiro.

Para chegar à semi, aliás, o Ru-
bro-Negro carioca precisou eliminar
o poderoso Grêmio, com uma vitó-
ria por 1 a 0 no Maracanã depois
de ter buscado o empate por 1 a 1
no último lance do jogo em Porto
Alegre. Já o Alvinegro paulista pas-
sou apertado pela modesta Chape-
coense, apesar de ter vencido os
dois jogos do mata-mata, ambos por
1 a 0. Antes, nas oitavas de final, o
Flamengo passou pela Ponte Preta
e o Corinthians pelo Vitória – os ri-
vais desta noite iniciaram a Copa
do Brasil direto nas oitavas, por te-
rem disputado a Libertadores.

A importância deste jogo fica ain-
da maior pela inconstância das equi-

Clássico das Multidões

PLACAR DE ONTEM

AMISTOSO
Brasil 5x0 El Salvador

SÉRIE B
CSA 1x2 Vila Nova

pes na temporada. O Fla vem de vi-
tória sobre a Chape pelo Brasileirão,
mas antes havia perdido para Inter-
nacional e Ceará, além de ter sido
eliminado da Libertadores pelo Cru-
zeiro. Já o Corinthians vem de derro-
ta para Palmeiras e Ceará e empate
com o Atlético-MG pelo Brasileirão,
além de ter sido eliminado da Liber-
tadores pelo Colo-Colo.

COPA DO BRASIL

21h45 Palmeiras x Cruzeiro
21h45 Flamengo x Corinthians

JOGAM HOJE

 Equipes que ainda sonham com o título da Libertadores, além de estarem disputando também o
Brasileirão – ao lado do Grêmio -, Palmeiras e Cruzeiro iniciam hoje um duelo de especialistas pela
semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida está marcado para o Allianz Parque, às 21h45. O embate
entre Raposa e Verdão será uma espécie de “tira-teima” na competição. Em quatro mata-matas pela
Copa do Brasil, cada time faturou um título e alcançou uma classificação. O Cruzeiro ganhou a final de
1996 e as quartas de final de 2017. O Palmeiras foi campeão em 1998 e levou a melhor nas oitavas
de final em 2015. O duelo também opõe dois treinadores acostumados a vencer a Copa do Brasil.
Felipão é tetracampeão (Palmeiras em 1998 e 2012, Grêmio em 1994 e Criciúma e 1991) e Mano
Menezes é bicampeão (Corinthians em 2009 e o Cruzeiro em 2017).

Tira-teima entre “especialistas”

 CBF

Com estreias em campo, a seleção brasileira goleou a equipe de El
Salvador por 5 a 0 na noite de ontem em Washington (EUA). Os gols
foram marcados por Neymar, Richarlison (duas vezes), Philippe Coutinho
e Marquinhos. Observando bem os convocados para os amistosos de
setembro, o técnico Tite iniciou a partida com seis mudanças em relação
ao teste diante dos Estados Unidos, na última sexta-feira, e ainda fez as
seis substituições permitidas na partida. Resultado: ganhou boas opções
para o novo ciclo da Canarinho, que em outubro enfrentará Argentina e
Arábia Saudita em novos amistosos.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 � REDE GLOBO

RECORD  �  JESUS

MALHAÇÃO
Fabiana acusa Dandara de tê-la ata-

cado e os alunos se surpreendem. Atra-
palhado com suas tarefas, Getúlio es-
quece uma garrafa de desinfetante na
geladeira do Le Kebek. Leandro e Bár-
bara se reaproximam. Hugo provoca
Dandara, que se desestabiliza. Érico e
Talíssia apoiam a amiga, e Marcelo, Leo-
nor, Brigitte e Gabriela se preocupam
com os rumos da eleição para o grêmio.

O TEMPO NÃO PARA
Marocas mantém a decisão de tra-

balhar diante do pai. Elmo flagra Car-
men e Dom Sabino se beijando. Elmo
repreende Vera Lúcia. Carmen se sen-
te culpada por ter beijado Dom Sabino.
Elmo alerta Dom Sabino sobre Carmen,

e exige que o homem não a faça sofrer.
Belém se propõe a ajudar Emílio a ser
representante de Betina na Samvita.
Mariacarla consegue informações so-
bre Dom Sabino com Miss Celine. Lalá
se interessa por Betina. Vera Lúcia fla-
gra Lalá saindo com Betina do bar.

ORGULHO E PAIXÃO
Darcy, Elisabeta e os médicos pro-

curam por Lady Margareth. Nicoletta
afirma que Gaetano amava os filhos a
seu modo. Jorge aconselha Tenória a
aceitar o convite para morar na casa de
Julieta. Camilo e Jane decidem mudar-
se para a casa de Julieta. Elisabeta
encontra Lady Margareth e afirma à vilã
que não acredita em sua suposta lou-
cura. O Barão e Ernesto têm uma ideia
para divulgar o café nobre de Camilo.
Todos se preocupam com o julgamento

de Brandão, e Xavier provoca o coronel.
Elisabeta propõe libertar Susana e Pe-
túlia, caso deponham a favor de Bran-
dão no tribunal. Cecília e Rômulo en-
contram um bebê abandonado.

SEGUNDO SOL
Naná se explica para Dodô, que afir-

ma que não perdoará a esposa. Naná
decide se mudar para a casa de Nes-
tor. Beto, Ionan e Clóvis choram a per-
da de Remy e a situação de sua famí-
lia. Dodô incentiva Beto a se reerguer.
Laureta exige que Galdino descubra o
paradeiro de Luzia. Cacau vai ao encon-
tro de Luzia, e Galdino a segue, sem
perceber que também está sendo vigi-
ado. Karola faz um jantar para Beto e
Valentim. Os capangas de Roberval
impedem que Galdino alcance Luzia.
Roberval afirma a Luzia que deseja lhe
ajudar a vencer Laureta.

ASAS DO AMOR
Berna pede para Leyla se afastar de

Alper. Engin ameaça Alper: se ele não
parar, irá matá-lo. Hasmet quer desco-
brir o delator e Ridvan diz para ele pro-
curar em seu círculo próximo.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Nanci se sente culpada por comer

doces. Luísa é grossa com Poliana pela
menina querer que a família seja toda
unida. João janta na padaria e conta para
Durval sobre seus pais. Guilherme vai até
a casa de Mirela para jantar com ela e
Dona Branca. Lorena, Mário, Gael e Be-
nício vão até a casa de Sr. Pendleton usan-
do como desculpa a chuva. Elas acham
que a marionete de Poliana é a menina.

QUE POBRES TÃO RICOS
Minerva tenta descobrir onde vive

Miguel Ângelo e pede ajuda a Tato.
BAMBI procura sua tia e pede que o
esconda em sua casa. Ana Sofia de-
cide dar aulas de etiqueta e bons mo-
dos na periferia. Saúl diz a Miguel
que sua situação é muito complica-
da, mas fará que estiver a seu alcan-
ce para ajudá-lo.

 Nas ruas de Jerusalém, Jesus se aproxima de Judas Tadeu e passa as
mãos em seus olhos. O Messias manda o rapaz ir se banhar no tanque de
Siloé. Surpreso, Simão Zelote segue Judas Tadeu. Helena conta a verdade

para Claudia e fala sobre o amor que sente por um judeu cego. Goy cuida de
Cornélius. Deborah se despede de Caius e é observada por Edissa. Salomé

visita João Batista na prisão. Herodíade fala mal de Batista para Antipas. Maria
fica impactada ao rever Petronius. Simão Zelote segue Judas Tadeu. Longinus
procura pelo rapaz cego. Salomé pede para Batista não falar mais de Herodía-
de. Helena se desespera ao saber que Pilatos mandou matar Judas Tadeu.

Tomé se emociona com a história contada por Jesus. Zelote fica preocupado
com Judas Tadeu. Adela se interessa nas palavras de Jesus.

Pilatos ordena a

morte de Judas Tadeu

 � SBT

 � BAND
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Hoje pode haver um descompasso en-
tre a razão e a emoção. Pode ser difícil
harmonizar demandas familiares e dos
relacionamentos. É importante que ouça
mais a sua sensibilidade e voz interior.

To
ur

o

Procure conversar mais sobre o que
você pensa e sente, taurino. Chegar a
acordos em termos pessoais e profissi-
onais é o seu desafio. Hora de harmo-
nizar mais a cabeça e o coração.

G
êm

os

Questões financeiras podem dificultar
o seu desenvolvimento emocional.
Esteja atenção às suas inseguranças
e carências, geminiano. Procure com-
partilhar mais o que lhe amedronta.

C
ân

ce
r Pode haver discordância entre você

e as pessoas em questões emocionais.
Desafios envolvendo casa, família e
relacionamentos. Cuidado com a ten-
dência de exigir demasiada atenção.

Le
ão

Desafio de observar mais o que os si-
nais querem lhe mostrar. Cuidado com
a tendência a agir de forma infantil ou
carente. Procure dialogar mais e estar
receptivo ao que você não conhece.

V
ir

ge
m Possibilidade de discordância com

amigos em questões financeiras. Pro-
cure ouvir mais as pessoas. Tenha
cuidado com a tendência a exigir de-
mais de pessoas que estão ao seu lado.

Li
br

a

 É hora de estabelecer uma ponte ba-
seada na compreensão e no diálogo.
Quanto mais carente você for, maior a
dificuldade da harmonia nos relacio-
namentos.

E
sc

or
pi

ão Cuidado para não tentar explicar pela
razão o que à emoção. Olhe mais para
a sua sensibilidade e esteja atento à
intuição. O dia promove o desafio de
integrar a razão e a emoção.

S
ag

it
ár

io Pode haver desacordos em questões
financeiras e que envolvem o senti-
mento dos sagitarianos. É hora de con-
versar mais sobre as dificuldades emo-
cionais e materiais.

C
ap

ric
ór

ni
o Conflitos envolvendo as demandas dos

relacionamentos e da vida profissional.
É necessário chegar a acordos respei-
tando a sua sensibilidade. Promova
conciliação e equilíbrio emocional.

A
qu

ár
io Preste mais atenção em como está traba-

lhando e desenvolvendo o seu cotidiano.
Saúde e relacionamentos são temas im-
portantes atualmente. É um momento opor-
tuno para sanar antigas dificuldades.

 P
ei

xe
s Desafios envolvendo os sentimentos pis-

cianos e a necessidade de cooperação.
Pode haver um conflito entre a ternura e
o desejo. Necessidade de promover mais
equilíbrio e paz nos relacionamentos.


