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Mais um passo à elite
O Cascavel Clube Recreativo derrotou o Paranavaí na tarde de ontem na estreia
da segunda fase da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. A vitória em
casa é mais um passo rumo à elite do futebol do estado. A equipe, que estreou
novo técnico no jogo de ontem, venceu pelo placar de 2 x 1 e no próximo domin-

go enfrenta o Independente, em São José dos Pinhais.
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Iraty 1 x 2 Operário
Batel 1 x 1 PSTC

Rolândia 1 x  0 Independente

OUTROS RESULTADOS

O CCR - Cascavel Clube Recre-
ativo começou bem a segunda
fase da divisão de acesso do es-
tadual. Após ter conseguido a
vaga entre as oito equipes que
avançaram na competição, o time
entrou em campo na tarde de on-
tem no Estádio Olímpico Regional
e derrotou o Paranavaí.

A vitória do time marca também
a estreia no novo técnico, Luiz Car-
los Figueiredo. A experiência do trei-
nador que começou no futebol nas
categorias de base dos times de
Florianópolis contribui para o bom
resultado da equipe cascavelense.

Ainda no primeiro tempo os ad-
versários tiveram oportunidade de
abrir o placar. O juiz marcou pênalti
aos 20 minutos e na cobrança Léo
manda a bola para fora.

Logo no início do segundo
tempo, o CCR abriu o placar com
gol de Louback.

Kaique marcou para o Paranavaí
aos nove minutos do segundo tem-
po e empatou o jogo.

A decisão da par tida foi com
mais um gol do atacante Louba-
ck e o placar fechou em 2 a 1

para o CCR.
Os times da segun-

da divisão vão disputar
par tidas entre dois gru-
pos, em turno e retur-
no e se classifica para
a final o melhor coloca-
do de cada chave.

No próximo domingo o
Independente recebe o
CCR no Estádio Municipal
do Pinhão, em São José
dos Pinhais às 15h30.

CCR avança na
segunda fase

FOTOS: AILTON SANTOS
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 A primeira partida da final do
Paranaense entre Coritiba x Atléti-
co-PR foi realizada no Couto Perei-
ra na tarde de ontem e o Coxa ven-
ceu o adversário.

O gol alviverde foi marcado por
Julio Rusch, Piá do Couto, em uma
cobrança de falta na medida, ain-
da no primeiro tempo.

O jogo foi de muita disputa e
entrega do time coxa-branca, que
conseguiu o gol e lutou para man-
ter a vitória no placar até o último
minuto da partida.

Agora só faltam mais 90 minu-
tos e os acréscimos para saber
quem vai ficar com o título estadu-
al deste ano.

O Coritiba jogará na Arena da
Baixada, no próximo domingo (8), a

Coritiba vence
primeira partida

partir das 16h, com a van-
tagem do empate para fi-
car com o título. Caso o
time adversário consiga
vencer por um gol de dife-
rença, a decisão será nos
pênaltis.

T rajetória
O Coritiba foi campeão da Taça Dionísio Filho, quando venceu o Rio Branco-PR
por pênaltis, nas semifinais. O Coxa teve uma campanha bastante irregular, e no
segundo turno teve apenas uma vitória em cinco rodadas. O time tem a sexta
melhor campanha do Paranaense. O Atlético-PR conseguiu a vaga à final depois
de vencer o Londrina e ser campeão da Taça Caio Júnior. O Furacão é o melhor
time do campeonato, com o maior número de pontos somados e está invicto no
campeonato até agora: não perdeu nenhum jogo.
O Atletiba que define o Paranaense deste ano pode ser a oportunidade do
Atlético-PR em reequilibrar o número de títulos quando os times se encontram.
Foram 18 vezes até agora, com nove para o Coritiba e sete para o Atlético-PR.

CORITIBA venceu o Atlético-PR por 1 a 0 na
primeira partida da final do Campeonato

Paranaense, no estádio Couto Pereira
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JOGAM HOJE
  ESPANHOL

16h Getafe x Betis
     PAULISTA

20h Ponte Preta x Mirassol
     PERNAMBUCANO

20h Sport x Salgueiro

INGLÊS
Chelsea 1x3 Tottenham

CARIOCA
Botafogo 2x3 Vasco

MINEIRO
Atlético 3x1 Cruzeiro

PARANAENSE
Coritiba 1x0 Atlético

BAIANO
Bahia 2x1 Vitória

GAÚCHO
Grêmio 4x0 B. de Pelotas

PLACAR DE ONTEM

Corinthians e Palmeiras não de-
cidiam um campeonato há 19 anos,
e a saudade foi tanta que as emo-
ções fugiram ao controle. No últi-
mo sábado, na Arena Corinthians
em Itaquera, os rivais fizeram um
clássico bastante disputado, com
direito a confusão generalizada e ex-
pulsões. No fim, ficou muito melhor
para o Verdão, que com a vitória por
1 a 0 joga por um empate na volta
para ficar com o título. O Timão pre-
cisa vencer por pelo menos dois
gols de diferença, ou um para levar
a decisão para os pênaltis.

A grande final será no próximo
domingo (8) no Allianz Parque. A par-
tida terá apenas torcedores do Pal-

Palmeiras sai na frente

O Grêmio está com uma mão na taça
do Campeonato Gaúcho 2018. Na
tarde de ontem o Tricolor fez 4 a 0 no
Brasil de Pelotas no jogo de ida da final
do estadual. O resultado foi reflexo de
um jogo com domínio total, mas que
também teve a expulsão de Éder Sciola
no final do primeiro tempo. Com um a
menos, o Xavante não conseguiu fazer
frente ao campeão da Libertadores.
Assim, o time treinado por Renato
Gaúcho está em vias de encerrar jejum
de quase oito anos. Na segunda partida
da final, no próximo domingo em
Pelotas, o Grêmio pode até perder por
3 a 0 que fica com o título. A
reconquista do Gauchão se tornou
obsessão para o Tricolor depois das
taças da Copa do Brasil, Libertadores e
Recopa Sul-Americana.

Virada no último minuto
A primeira final do Campeonato

Carioca 2018 foi recheada de gols no
Estádio Nilton Santos. O Vasco fez o

terceiro gol no último lance e venceu
o Botafogo por 3 a 2 em clássico

muito movimentado. Renatinho e
Brenner fizeram os gols

botafoguenses, mas Yago Pikachu foi
o destaque vascaíno com dois gols e

Andrés Ríos foi decisivo aos 48 do
segundo tempo.

A vitória garante ao Vasco Botafogo a
vantagem do empate na finalíssima.
O Botafogo precisa de dois ou mais
gols de diferença para ser campeão

no tempo normal, enquanto um
triunfo magro leva a decisão aos

pênaltis — não há critério de gol fora
de casa. As equipes se reencontram
às 16 horas (de Brasília) do próximo

domingo (8), no Maracanã.

meiras no estádio. Até ontem o Ver-
dão já havia anunciado a venda de
24 mil ingressos.

EQUIPES voltam a se enfrentar na grande final
no próximo domingo
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 ARMANDO PAIVA/RAW IMAGE
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 O Movimento Vem Pra Rua Cas-
cavel organiza para amanhã, a par-
tir das 18h30, manifestação no cen-
tro da cidade. O protesto marca a
luta da população no combate à cor-
rupção e mostra a insatisfação dos
eleitores quanto à classe política.

Segundo o porta-voz do movimen-
to, o advogado Fred Junior Sousa, a
expectativa é de que três mil pessoas
participem da manifestação, que é di-
vulgada por meio das redes sociais.

O protesto ocorre às vésperas do
julgamento do mérito do habeas cor-
pus do ex-presidente Luis Inácio Lula
da Silva, no STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), marcado para a quarta-feira (4).

Sousa comenta que, além de
demonstrar a indignação do povo
quanto aos escândalos de corrup-
ção, a manifestação também abor-

da o cumprimento, de forma igual e
legítima, a qualquer pessoa, inclu-
sive a um ex-presidente.

Os protestos estão programados
em diversas cidades do Brasil. Em
Curitiba, as manifestações ocorrem
na Boca Maldita, a partir das 18h.

Protesto contra a corrupção

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

MANIFESTAÇÃO pede combate à
corrupção e pressiona STF para não aprovar

mérito do habeas corpus de Lula
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Domingo de Páscoa, tempo fe-
chado e com um leve chuvisco.
Nem isso espantou os feirantes,
que bem cedo montaram as bar-
racas ontem, no estacionamento
do Teatro Municipal de Cascavel.

Em pouco mais de um mês, a
Feira do Teatro se consolidou
como um evento cultural oficial de
Cascavel, sempre com muita ade-
são dos cascavelenses e opção de
passeio para quem busca uma ati-
vidade diferente no domingo e que
dá oportunidade a pequenos em-
presários, em cerca de 40 barra-
cas, de mostrar e vender seu pro-
duto, ganhando uma renda extra..

É o caso do empresário Rui Feli-
pe. Sucesso com o Pão na Kombi,
ele e a esposa garantiram o lugar
na feira do Teatro e, desde então,
aumentaram a produção de pães e
derivados. “É uma ótima oportuni-
dade, estamos com uma grande
procura e conseguimos desenvolver
bem nosso trabalho”, afirma.

A barraca dele é de pães arte-
sanais, feitos com fermentação
natural. Mas na Feira há mais op-
ções para alimentação. Tem pra-
ça com barraca de pastel, caldo

de cana, suco, todos os itens para
quem quer tomar ir para a Feira já
para tomar café da manhã.

Artesanato também é o que não
falta. Bolsas, tapetes, acessórios
em geral. Barraca beneficente do
Provopar com cucas e pães, com a
presença especial do Coelho da
Páscoa neste domingo, distribuin-
do quitutes para os feirantes e os
visitantes. Até opções de produtos
veganos, para quem não consome
alimentos de origem animal.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

COMO ATIVIDADE ESPECIAL de Páscoa, Crianças foram enfeitadas com pintura de coelhinho

ESPAÇO ANIMAL
E falando em animais, a Feira do
Teatro também tem espaço para
adoção e para venda de itens que
são revertidos à ONG Cachorros
Cascavel. A barraca com
camisetas, almofadas, canecas,
toalhas e outros itens, tem como
objetivo arrecadar fundos para a
causa animal, e vai ganhar mais
reforço. A partir do próximo
domingo, os voluntários
aproveitarão o espaço na Feira
para vender convites para a festa
da ONG, que será realizada no
dia 14 deste mês. “Serão
convites no valor de R$ 20. A
festa será realizada no Botequim
da Esquina, a partir das 20h, e
toda a renda será revertida para
pagar os gastos mensais, que são
altos”, resume uma das
responsáveis pela ONG, Lilian
Tavares.

BARRACAS DE ARTESANATO até alimentação estão disponíveis todos os domingos, a partir das 8h

O sucesso
da Feira do
Teatro

O sucesso
da Feira do
Teatro
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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, 02 de abril de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

A Escola Municipal Aloys João
Mann, no Bairro Cancelli em Casca-
vel, é uma das primeiras na cidade a
contar com projeto de sustentabilida-
de e se destacou com a implantação
de uma horta e revitalização do jardim
que foi transformado em espaços para
o aprendizado das crianças sobre as
diferentes regiões do país.

Um desafio da escola agora é
conseguir um espaço para a diver-
são dos alunos. O antigo parquinho
foi desativado e novos brinquedos
deverão ser instalados em uma área
ao lado da quadra de esportes.

À espera de um parque

Voo cancelado
Uma aeronave que deveria pousar

em Cascavel teve a rota desviada no
último sábado por conta de

problemas técnicos no Aeroporto
Municipal de Cascavel. Segundo a

Cettrans, o caminhão AP2 teve
problemas  no canhão de

acionamento de água e como é de
responsabilidade do operador dar a
segurança para eventual pouso de

emergência optou-se por cancelar o
atendimento do referido voo,

transferindo para o aeroporto de Foz
do Iguaçu. A Cettrans informou ainda
que o nível de proteção existente já

foi reestabelecido.

A expectativa é de que o parque recebesse grama sintética e os novos
brinquedos, mas nem todos os investimentos estão garantidos
pela Secretaria de Educação.
“Foi iniciado o processo licitatório para a instalação do parque. Sobre
outros investimentos, que inclui a colocação de grama sintética, e melhorias
na escola, não há previsão para este ano”, afirma a secretaria.

Sem garantias

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

LICITAÇÃO DEVERÁ
garantir aquisição de

brinquedos para
parque na Escola
Aloys João Mann
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 A Acic comemora no dia 4 de abril os
seus 58 anos de fundação. Para
marcar a data, a entidade fará no dia
5, a partir das 19h, evento com a
aposição da fotografia de Alci Rotta
Júnior na Galeria de Ex-Presidentes
e, também na mesma ocasião,
palestra com o ex-governador do
Paraná, Mário Pereira. Outras
informações pelo telefone 3321-1432.

Aniversário de 58 anos,
aposição e  Mário
Pereira no dia 5 na Acic

Inovação e varejo
O especialista em varejo Osmar

Dalquano estará em Cascavel de 10
a 13 de abril para repassar os

conteúdos de um workshop
organizado pelo Acic Labs, a

aceleradora de tecnologia criada
pela associação comercial. O foco
central dos trabalhos será sobre

inovação e varejo. O investimento
para participar do workshop é de R$
30 por pessoa. O cadastro pode ser
feito no site www.aciclabs.com.br .
Outras informações pelo telefone

3321-1400, com Matheus Lazzari, ou
na própria Acic, na rua Pernambuco

1800.

Sucessão familiar
A Uniacic informa que estão abertas

inscrições aos que queiram participar do
Ciclo Acic/FDC de Capitação, com foco em

PDA (Programa de Desenvolvimento de
Acionistas). O curso vai ter início em maio.
Para inscrições confirmadas até abril, há

valores diferenciados. Filiados da
associação comercial também têm

condições especiais para participar. O PDA
é da J. Valério, associada à Fundação Dom

Cabral. Outras informações pelos
telefones 3321-1408 e 9 9913-0263.

Escritório de compras
Cascavel conta com um escritório de compras públicas que funciona em horário
comercial na Acic. Por meio dele, empresas são informadas sobre licitações na

prefeitura e em órgãos públicos locais e empresários têm a chance de participar de
cursos e de treinamentos para conhecer mais sobre licitações. Outras informações

com Ana Paula pelo telefone 3321-1400.

DentalUni com carência zero
Associado Acic possui carência zero em

planos odontológicos da DentalUni, com
Plano Superior que cobre mais de 186

procedimentos. Ação promocional válida
até 31 de março de 2018. Contrato

empresarial de 04 a 29 vidas. Entre em
contato com a nossa equipe e tire todas

as suas dúvidas: 45 3321-1433 ou
convênios@acicvel.com.br.

 Doação de sangue coletiva no dia 12
Corretores e colaboradores de

imobiliárias ligadas ao Núcleo Rede
Imóveis Cascavel vão realizar uma

ação inédita no dia 12 de abril. Eles
farão doação coletiva de sangue ao

Hemocentro para ajudar quem precisa
de transfusões. O trabalho de
sensibilização já começou e a

expectativa é que pelo menos 60
pessoas participem da doação.

  Parte dos integrantes do Núcleo Imóveis Cascavel

ASSESSORIA
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 O início da construção da nova
USF (Unidade de Saúde da Família)
no Bairro Neva em Cascavel deve
ocorrer ainda no mês de abril.

O extrato do contrato de execu-
ção da obra nº 042/2018 foi publi-
cado no órgão oficial do município
na quinta-feira e nos próximos dias
o contrato deve ser assinado.

A USF Neva está localizada na Rua
Salgado Filho, no cruzamento com a
Rua 1º de Maio. A unidade deverá ser
demolida e então reconstruída.

Antes mesmo do início das
obras, a Secretaria de Saúde deve
remanejar a atual equipe que aten-
de na estrutura em funcionamento.

“Aguardamos a realocação das
equipes, para a ordem de serviço
ser assinada e então as obras se-
rem iniciadas. A previsão é de que
até o fim de abril as obras iniciem”,
explica a secretaria.

A empresa contratada para exe-

Construção de nova USF

 As chuvas que caíram nos úl-
timos dias em Cascavel e região
provocaram uma série de estra-
gos tanto no perímetro urbano
quanto na zona rural. Além de
danificar a pavimentação asfálti-

cutar o serviço é a Adalta Constru-
tora Ltda-ME, pelo critério de me-
nor preço no processo de licitação.

A construtora concedeu descon-
to de 18% sobre o valor de edital e
a nova USF terá o custo de R$
1.185.928. O contrato da obra tem
vigência de um ano.

CRATERA na Avenida das Torres por causa da chuva DESLIZAMENTO de terra deixou a pista escorregadia na PR-180

ca em vários pontos da cidade, na
Avenida das Torres verdadeiras cra-
teras se formaram.

Na PR-180, distante aproxima-
damente quatro quilômetros da
BR-277, um deslizamento de ter-

ra deixou a pista escorregadia
por causa da lama que foi parar
no asfalto. A previsão do Sime-
par é de que hoje ainda seja chu-
voso, mas o sol deve reapare-
cer a partir de amanhã.

EFEITOS DA CHUVA

 Unidade deverá ser
demolida para dar
lugar a uma nova

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos
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Moradores do Bairro Canadá, de
Cascavel, enfrentam uma situação
preocupante. Desde o início do fun-
cionamento do Colégio Estadual
Acquilino Massochin, em 2017, o
tráfico e uso de drogas tem trazido
sérios problemas.

“A gente vê pessoal usando cra-
ck, maconha. É um problema mui-
to sério. Já conversei com a dire-
ção do colégio para que pedissem
ao NRE [Núcleo Regional de Educa-
ção] a presença da Patrulha Esco-
lar, que é um projeto do governo
estadual, mas até agora nada”, re-
lata a presidente da Associação de
Moradores do Bairro Canadá, Nei-
de Alves Pereira.

Uma das medidas solicitadas
por Neide à direção do colégio foi
promover um trabalho de orientação
entre pais e alunos na tentativa de
amenizar o problema. A proposta até
ajudou a reduzir o número de estu-
dantes que, no portão e nos arredo-
res do colégio, estavam em contato
direto com o mundo das drogas.

“O próprio colégio começou a tra-
balhar principalmente com os pais,
o que tem ajudado bastante. Porém,
só isso não é suficiente”, diz Nei-
de, que reforça a cobrança da comu-
nidade ao Estado: “Precisa de uma
Patrulha Escolar na entrada e na
saída do colégio, ficar sempre no

 RUAS SEM ASFALTO
Outra questão que sempre está em pauta na Associação de Moradores do Bairro Canadá
são as ruas que ainda não possuem asfalto. Entre as mais pedidas à prefeitura estão a Treze
de Maio e Dom Pedrito, que interligam ainda a Rua Presidente Bernardes, a única das três
em bom estado de conservação. Quem trafega por estes dois locais vê o caos em que as

ruas se encontram. Em dias de chuva, o material que foi improvisado para esconder buracos
e minimizar os prejuízos da comunidade, começa a se deteriorar por conta da qualidade.
“Nessas ruas o asfalto é feito de qualquer jeito. Quando chove detona tudo, a enxurrada
leva”, conta Neide. A Associação já solicitou ao poder público municipal providências, o

que, segundo a presidente, ainda não ocorreu.

CANADÁ:
portão. O que adianta [o Estado] ter
o projeto e não funcionar? É preciso
combater o problema quando ainda
está no início, senão mais tarde,
quando já se chegou em uma situa-
ção extrema, não conseguimos con-
sertar as coisas”.

Patrulha Escolar
é uma urgência

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos e Fábio Donegá

ASSOCIAÇÃO de Moradores
exige a presença da Patrulha
Escolar para combater tráfico e
uso de drogas nos arredores de
colégio

NEIDE, presidente da
Associação de
Moradores do bairro

Cruzamento entre
as ruas Treze de

Maio, Dom Pedrito
e Presidente

Bernardes mostra
que ainda há
muito o que

fazer no local

 SEGURANÇA
O que tem dado muito certo

no Bairro Canadá é o projeto
Vizinho Solidário, que há

praticamente um ano está
ativo. Com placas penduradas
nos portões das residências e
nas portas dos estabelecimen-

tos comerciais, moradores
ficam atentos para combater a

criminalidade.
O projeto funciona bem

quando, por exemplo, um
vizinho sai para viajar ou passa
um tempo determinado fora de
casa. Sabendo disso é que a
população que participa da

iniciativa de segurança tenta
ajudar. “A gente sempre se fala

em um grupo de WhatsApp,
ferramenta que tem contribuído

muito para o sucesso do
projeto e sua manutenção”,

comenta Neide.

 QUEDA DE PONTE
A queda da ponte na Rua Antônio

Damian, que liga os bairros Canadá e
Claudete, trouxe um problema inespera-
do. Segundo Neide, dez estudantes do
Colégio Estadual Acquilino Massochin

tiveram de pedir transferência ao Colégio
Estadual Júlia Wanderley.

“Os alunos que moram do lado de lá da
ponte não conseguem vir para o colégio

aqui no Canadá e por conta disso tiveram
que mudar. Este é um problema muito sério

e que está dificultando o acesso das
pessoas. Muitas crianças e adolescentes
que ainda estudam aqui no bairro têm que
enfrentar a marginal na BR-467 para chegar

até a escola”, lamenta a presidente.
A ponte foi levada pela enxurrada em

novembro do ano passado. A reconstrução
começou em janeiro deste ano, mas

devido aos temporais, tudo que havia sido
feito foi destruído.



LOCAL12 HOJE NEWS, 02 DE ABRIL DE 2018 LOCAL 13CASCAVEL, 02 DE ABRIL DE 2018

Moradores do Bairro Canadá, de
Cascavel, enfrentam uma situação
preocupante. Desde o início do fun-
cionamento do Colégio Estadual
Acquilino Massochin, em 2017, o
tráfico e uso de drogas tem trazido
sérios problemas.

“A gente vê pessoal usando cra-
ck, maconha. É um problema mui-
to sério. Já conversei com a dire-
ção do colégio para que pedissem
ao NRE [Núcleo Regional de Educa-
ção] a presença da Patrulha Esco-
lar, que é um projeto do governo
estadual, mas até agora nada”, re-
lata a presidente da Associação de
Moradores do Bairro Canadá, Nei-
de Alves Pereira.

Uma das medidas solicitadas
por Neide à direção do colégio foi
promover um trabalho de orientação
entre pais e alunos na tentativa de
amenizar o problema. A proposta até
ajudou a reduzir o número de estu-
dantes que, no portão e nos arredo-
res do colégio, estavam em contato
direto com o mundo das drogas.

“O próprio colégio começou a tra-
balhar principalmente com os pais,
o que tem ajudado bastante. Porém,
só isso não é suficiente”, diz Nei-
de, que reforça a cobrança da comu-
nidade ao Estado: “Precisa de uma
Patrulha Escolar na entrada e na
saída do colégio, ficar sempre no

 RUAS SEM ASFALTO
Outra questão que sempre está em pauta na Associação de Moradores do Bairro Canadá
são as ruas que ainda não possuem asfalto. Entre as mais pedidas à prefeitura estão a Treze
de Maio e Dom Pedrito, que interligam ainda a Rua Presidente Bernardes, a única das três
em bom estado de conservação. Quem trafega por estes dois locais vê o caos em que as

ruas se encontram. Em dias de chuva, o material que foi improvisado para esconder buracos
e minimizar os prejuízos da comunidade, começa a se deteriorar por conta da qualidade.
“Nessas ruas o asfalto é feito de qualquer jeito. Quando chove detona tudo, a enxurrada
leva”, conta Neide. A Associação já solicitou ao poder público municipal providências, o

que, segundo a presidente, ainda não ocorreu.

CANADÁ:
portão. O que adianta [o Estado] ter
o projeto e não funcionar? É preciso
combater o problema quando ainda
está no início, senão mais tarde,
quando já se chegou em uma situa-
ção extrema, não conseguimos con-
sertar as coisas”.

Patrulha Escolar
é uma urgência

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos e Fábio Donegá

ASSOCIAÇÃO de Moradores
exige a presença da Patrulha
Escolar para combater tráfico e
uso de drogas nos arredores de
colégio

NEIDE, presidente da
Associação de
Moradores do bairro

Cruzamento entre
as ruas Treze de

Maio, Dom Pedrito
e Presidente

Bernardes mostra
que ainda há
muito o que

fazer no local

 SEGURANÇA
O que tem dado muito certo

no Bairro Canadá é o projeto
Vizinho Solidário, que há

praticamente um ano está
ativo. Com placas penduradas
nos portões das residências e
nas portas dos estabelecimen-

tos comerciais, moradores
ficam atentos para combater a

criminalidade.
O projeto funciona bem

quando, por exemplo, um
vizinho sai para viajar ou passa
um tempo determinado fora de
casa. Sabendo disso é que a
população que participa da

iniciativa de segurança tenta
ajudar. “A gente sempre se fala

em um grupo de WhatsApp,
ferramenta que tem contribuído

muito para o sucesso do
projeto e sua manutenção”,

comenta Neide.

 QUEDA DE PONTE
A queda da ponte na Rua Antônio

Damian, que liga os bairros Canadá e
Claudete, trouxe um problema inespera-
do. Segundo Neide, dez estudantes do
Colégio Estadual Acquilino Massochin

tiveram de pedir transferência ao Colégio
Estadual Júlia Wanderley.

“Os alunos que moram do lado de lá da
ponte não conseguem vir para o colégio

aqui no Canadá e por conta disso tiveram
que mudar. Este é um problema muito sério

e que está dificultando o acesso das
pessoas. Muitas crianças e adolescentes
que ainda estudam aqui no bairro têm que
enfrentar a marginal na BR-467 para chegar

até a escola”, lamenta a presidente.
A ponte foi levada pela enxurrada em

novembro do ano passado. A reconstrução
começou em janeiro deste ano, mas

devido aos temporais, tudo que havia sido
feito foi destruído.
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Maria dos Santos Dias
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Superação

Alegria como marca

Momentos difíceis foram superados por ela sem qualquer vestígio de
infelicidade. “Nunca demonstrou abatimento ou tristeza. A alegria era uma
de suas marcas. Não desperdiçava a oportunidade de uma boa conversa,
independente de onde fosse. Criava novas amizades com facilidade e cati-
vava a todos com sua simplicidade”.

O desejo de ajudar também era uma grande virtude.  “Lutou com os
poucos recursos que tinha para encaminhar todos os filhos e sempre esta-
va disposta a acolher aqueles que necessitavam”, completa o filho.

Em decorrência do câncer, Maria dos Santos Dias, faleceu no dia
22 de março, aos 74 anos. O sepultamento ocorreu no Cemitério

Jardim da Saudade em Cascavel.

Na rotina diária de Maria dos Santos Dias,
cultivar o espaço do local onde em que
morava era uma das atividades preferidas.
Com o máximo de cuidado, ela plantava
no local um pouco de tudo: milho, feijão,
amendoim, abóboras, quiabo, entre
outros alimentos.
Mãe de 12 filhos, uma das grandes
alegrias de Maria era reunir a família e ter
boas conversas com todos. Ela não mediu
esforçou para educar os filhos e dar a eles

condições para que pudessem
desenvolver seus projetos de vida.
Natural de Cerro Azul, no Paraná,
Maria foi casada com João Maria dos
Santos Dias e também não media
esforços para auxiliar pessoas ao seu
redor. Membro da Igreja Pentecostal
Deus é Amor, do Bairro Presidente,
outro hábito que cultivava era
conversar com vizinhos e tomar um
saboroso chimarrão.

Exemplo
de mãe

O filho Nilson dos
Santos Dias não
poupa palavras

para enaltecer a mãe
e lembrar das

qualidades que
fizeram de Maria

uma pessoa especial
para todos. “Como

mãe, deixou o
exemplo do zelo e do

cuidado,
demonstrando nas
pequenas e simples

atitudes o que era
amar. Demonstrava

orgulho com os
feitos dos filhos,

independente de
quais fossem. Como

mulher, foi
guerreira”, diz.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 13
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 11

Duas pessoas ficaram feridas por queimaduras
em um acidente que ocorreu na tarde de
sábado, no Bairro Esmeralda, em Cascavel. De
acordo com o Corpo de Bombeiros, um frasco
com álcool estava perto de uma churrasqueira
acesa e explodiu. Uma mulher de 47 anos
teve queimaduras de segundo grau e foi
encaminhada ao Hospital Universitário em
estado grave. Um homem de 45 anos teve
queimaduras de menor gravidade e foi levado
à UPA Veneza. Casos de queimaduras estão
cada vez mais comuns em Cascavel. No fim de
semana passado, também no sábado, duas
pessoas sofreram queimaduras, o incidente
ocorreu na Região do Lago. Na cidade, uma
ala de queimados está em construção, mas com
entrega atrasada em dois anos.

2 homicídios em 48 horas
Dois homicídios foram registra-

dos em menos de 48 horas neste
fim de semana prolongado de Pás-
coa, em Cascavel.

Na manhã de ontem, um jovem de
21 anos morreu baleado no Bairro
Cascavel Velho. O crime ocorreu na
Rua Portugal, próximo da Rua Londres.

Segundo informações da Polícia,
os atiradores passaram em um car-
ro e atiraram contra a vítima, que
estava de bicicleta. Socorristas do
Siate, Polícia Militar, Delegacia de
Homicídios e Instituto de Crimina-
lística foram acionados para aten-
der a ocorrência. Foram pelo menos
nove disparos que atingiram o rapaz.

A suspeita é de que o rapaz te-
nha sido atropelado pelos homicidas.
O pente da pistola utilizada estourou
e haviam pelo menos 30 cápsulas
no local, 13 delas deflagradas.

O corpo de Jhony Severiano dos
Santos foi levado para o IML (Insti-
tuto Médico Legal de Cascavel). Um
homicídio havia ocorrido na sexta-
feira à tarde, no Bairro Interlagos.
O que chama a atenção é que a víti-

ma também era jovem: Anderson
França Rodrigues, 18 anos, tinha
um longo histórico criminal, segun-
do a polícia. A Polícia Civil investi-
ga os dois casos e deve dar mais
detalhes hoje sobre o andamento
das investigações.

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

VÍTIMA estava de
bicicleta e foi atingida
por nove disparos

Mortes de março
A morte de Jhony foi a primeira de
abril. Em março, foram registrados
12 homicídios neste ano. Número
bem menor que o registrado no
primeiro trimestre do ano passado,
de acordo com dados contabilizados
pelo jornal Hoje News. Já em
2016, 14 assassinatos foram
registrados no mesmo período. No
total de mortes violentas, foram 23
neste primeiro trimestre, somando os
homicídios a um confronto e 10
mortes no trânsito.
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Giro da
Violência

Dois militares, um bombeiro e um po-
licial, foram agredidos em ocorrências
neste fim de semana. Um socorrista do
Siate foi agredido ao atender um capo-
tamento na tarde de ontem, na Aveni-
da Piquiri, Bairro Interlagos em Cascavel.

Um motorista seguia em veículo
Escort quando perdeu o controle da

Um carro bateu em um poste na Rua
Suíça, Bairro Cascavel Velho, em frente
à igreja da Paróquia Santa Luzia. Com
o impacto, o poste ficou destruído, e
os fieis, que estavam na igreja, saíram
para ver o que estava acontecendo. O
motorista fugiu. A Copel foi acionada

Documentação errada
O jovem que morreu em um
capotamento na madrugada de
sábado, na BR-467 em Cascavel, foi
identificado de forma errada como
Leandro Daniel Pego, de 20 anos. A
informação é de que a vítima fatal
trata-se de um adolescente, de 16
anos. A identificação errada ocorreu
porque o adolescente estava com
documentação de um primo dele, e
por isso houve confusão. O corpo foi
encaminhado ao IML de Cascavel.

Acidente grave
Um motociclista de 25 anos ficou
gravemente ferido, em um acidente
registrado no Bairro Santa Felicidade,
em Cascavel. O piloto da moto seguia
pela Rua Cabo Pedro Maia Neto
quando bateu no carro, um Fiat Siena,
que vinha pela rua transversal. No
acidente, o piloto foi arremessado
contra o para-brisa do carro, que
quebrou com o impacto. A vítima foi
encaminhada ao HU com traumatismo
craniano e risco de morte.

Dois militares
agredidos

CONFUSÃO
No Bairro Morumbi, também teve confusão e uma mulher agrediu um policial
militar. A PM foi chamada no Bairro Morumbi, para uma ocorrência de
perturbação de sossego. Os policiais tentaram abordar o grupo, mas houve
resistência e desacato aos militares.
A mulher, de 39 anos, que estava no grupo, agrediu o policial, que se defendeu.
Os dois tiveram ferimentos leves. Ao todo, 10 pessoas foram levadas a
Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

direção e capotou. O Siate atendeu a
vítima, que estava com sinais de em-
briaguez. O socorrista agredido teve
o rosto cortado pelo condutor. A
Guarda Municipal e a Polícia Militar fo-
ram acionadas para ajudar a conter
o rapaz. O agressor foi levado à 15ª
SDP por desobediência.

VEÍCULO CAPOTOU várias vezes na Avenida Piquiri

GUARDA MUNICIPAL e Polícia Militar foram acionadas para conter o agressor

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Batida em poste
AÍLTON SANTOS
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Vetado pelo prefeito
Nem bem saíram da Câmara, os projetos aprovados que
alteram a participação do Concidade na liberação de
construções e loteamentos já tem decisão certa na

Prefeitura: o veto do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).
Com isso, as propostas retornam ao Legislativo, que

deverá apreciar a decisão do Executivo.

Chegou o IPTU
Hoje às 10h, nos Correios,
na Rua Carlos Gomes
inicia-se a distribuição
dos carnês do IPTU, que
pode será quitado em
parcela única - com
desconto de 10% - ou
parcelado em até nove
vezes. Para contribuintes
com nomes de iniciais de
A a K,  vencimento é em
16 de abril; de L a Z, 20
de abril. A meta é de
arrecadar R$ 48 milhões.

Imóveis
Entra em votação hoje o
projeto 15/2018
autorizando o Município a
permutar três lotes: dois
no Jardim Carelli e um no
Loteamento Lazarin. Os
imóveis pertencem a
Augusto Fonseca da Costa
e Tânia Maria Prince
Gunha da Costa.

CONVITES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Na quarta-feira tem sessão itinerante da Câmara de
Vereadores no Conjunto Paulo Godoy, às 22h.

 Curiosamente a descentralização das reuniões só
acontece quando se aproximam as eleições.

Kaefer ainda não decidiu por qual legenda disputará as
eleições deste ano. Ele recebeu convites de vários
partidos, entre eles o PP, PSD, PTB e Podemos. Nesta
semana ele definirá em qual legenda deverá ingressar.

Procuradoria
Por quase dois anos permanece
abandonado o prédio do
antigo Fórum Eleitoral de
Cascavel, na Rua Juscelino
Kubischek. A posse do imóvel
é cobrada pela Prefeitura, que
quer instalar a Procuradoria
Jurídica no local. O TRE
repassou as chaves à União e o
Município aguarda uma
posição amigável, liberando a
ocupação. Antes disso, o
imóvel já será reformado.

Reeleição
O deputado federal Alfredo
Kaefer confirmou no último
sábado que será candidato
à reeleição na Câmara dos
Deputados em 7 de
outubro. “Vou para a
reeleição e estou
determinado em prosseguir
com meu trabalho”, disse o
parlamentar que está no
terceiro mandato.

Projeto beneficia
imóveis antigos
Deve entrar em dis-

cussão nesta semana na
Câmara de Vereadores
um projeto do Executivo
que livra empresas insta-
ladas em prédios antigos
de apresentarem a Certi-
dão de Conclusão de
Obra - Habite-se - para
obter alvarás de funciona-
mento de estabelecimen-
tos comerciais.

Por não atenderem a
questões relacionadas a
acessibilidade, estaciona-
mento e taxa de ocupação
– previstas na Lei sobre o
Uso do Solo – essas em-
presas dependem todo
ano de um decreto munici-
pal para que tivessem au-
torização para abrir as por-
tas. Elas assinavam um
Termo de Ajustamento de

Conduta. Como o cresci-
mento da região central não
teve uma organização ade-
quada, o total de empresas
nessas condições é bas-
tante grande: 15 mil depen-
dem desse decreto anual.

Se virar lei, essa me-
dida só vai livrar da Certi-
dão de Conclusão de
Obras empresas implan-
tadas antes de 2013, que
já possuem alvará. “São
construções que não têm
como se adequarem a Lei
sobre Uso do Solo, por
isso, seriam dispensadas
dessa obrigação”, com-
plementa o secretário de
Finanças, Renato Segalla

DETALHES DO PROJETO
Os detalhes do projeto protocolado na Câmara de
Vereadores foram definidos ontem durante reunião entre o
secretário de Finanças, o secretário da Casa Civil e do IPC
(Instituto de Planejamento de Cascavel), Cletírio Feistler, o
diretor do IPC, Adir Tormes, e o prefeito, Leonaldo
Paranhos (PSC).

 “SÃO
CONSTRUÇÕES
que não têm como se
adequarem a lei”, diz
Renato Segalla

 Reportagem: JosimarBagatoli
   Foto: Aílton Santos
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Passado um ano e meio da ocu-
pação da área do Jardim Veneza até
agora as famílias sem-teto aguar-
dam uma definição. Elas ainda não
têm a posse dos imóveis e sequer
sabem se poderão continuar neles.
Um acordo tinha estabelecido que
em um ano a Prefeitura deveria pro-
videnciar toda infraestrutura: asfal-
to, água e iluminação. “Ainda não
tivemos nada definido, embora ti-
vemos esse acordo em 29 de outu-
bro de 2016”, lembra Silvio Gonçal-
ves, presidente do Movimento Na-
cional de Luta por Moradia.

Apesar das dificuldades, Gonçal-
ves aponta avanços nas negocia-
ções com a administração pública.
Estão em andamento seguidas con-
versações para tentar por um pon-
to final no impasse. Essas famíli-

Um ano e meio e nada!
as que hoje estão no Jardim Vene-
za foram expulsas por meio de rein-
tegração de posse no Jardim Gra-
mado – elas ficaram na área por 17
anos em lotes que pertencem a
Transcontinental Empreendimen-
tos, do Rio Grande do Sul. Foram
envolvidos mais de 700 policias no
processo, que ainda é apurado pelo
Ministério Público.

Membros do poder público
são ouvidos pela Promotoria da
Vara da Infância e Juventude e
respondem questões relaciona-
das a retirada dos moradores e
também a destinação das crian-
ças em escolas e Centros Muni-
cipais de Educação Infantil. Hoje,
segundo os membros do movi-
mento, não há crianças e adoles-
centes sem estudar.

infraestrutura
O maior problema mesmo
está relacionado a falta de

infraestrutura: 50% dos
moradores têm energia

elétrica e a água vem de poços
semiartesianos. Estão na área

186 famílias – 32 foram
transferidas para o programa

habitacional do Conjunto
Rivieira. “Esperamos que um

chamamento público de
empresas interessadas em
construir seja feito. Mas as

famílias têm que ter direito de
decidir se querem casas ou

apartamentos”, diz Gonçalves.
O chamamento público de

empresas aberto pela
Prefeitura segue até dia 26,

mas não atende todas as
famílias do Jardim Veneza.

Serão 530 unidades
construídas no Interlagos,

Esmeralda e Veneza.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

ALGUMAS FAMÍLIAS que moravam no
Gramado foram realocadas pela prefeitura em

terrenos públicos

Hoje, segundo o presidente da Cohavel (Companhia Municipal de
Habitação de Cascavel), Nei Haveroth, as famílias tem uma autorização
provisória para ficar no local e o por meio desse chamamento público mais
da metade terá que ser beneficiada.

Autorização provisória



POLÍTICA 05CASCAVEL, 02 DE ABRIL DE 2018

IPTU: Começa
a distribuição

Frota terá cartão
combustível

Os servidores receberão em
breve um cartão para abasteci-
mento dos veículos da Prefeitu-
ra de Cascavel. O “Cartão-com-
bustível” será licitado pela Secre-
taria de Planejamento e Gestão
para aumentar o controle da fro-
ta. “Ele dará mais agilidade, con-
trole e economia à gestão”, diz
Edson Zorek, secretário de Pla-
nejamento e Gestão.

Desde o início do ano, o Mu-
nicípio unifica a frota de todas as
secretarias. Conforme levanta-
mento recente são 403 veículos
em condições de uso, de um to-
tal de 786. Por meio de um sof-
tware, a Prefeitura terá controle
da quilometragem, eficiência do
veículo e até bloqueio  do com-
bustível, caso seja necessário.

O Município avalia ainda ou-
tra medida implantada recente-
mente: a locação de veículos.

Os carnês do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) começam
a ser distribuídos a partir de hoje.
O secretário de Finanças do Muni-
cípio de Cascavel, Renato Segalla,
e a encarregada do setor de IPTU,
Marlene Kaefer, acompanham a
partir das 10h esta etapa de distri-
buição na Central de Distribuição
Domiciliar dos Correios.

De acordo com Decreto nº
14.030/2018, o IPTU poderá ser
quitado em parcela única ou par-

ZOREK diz que cartão trará mais
agilidade e controle

celado em até nove vezes. Para
os contribuintes com nomes de
iniciais de A até a letra K, o ven-
cimento acontece no dia 16 de
abril; 20 de abril é o vencimento
para contribuintes com iniciais
de L até Z, inclusive de nomes ini-
ciados com Y e W.

Quem optar pelo pagamento em
parcela única, terá desconto de
10%. A meta para este ano é de
arrecadar R$ 48 milhões com o
imposto municipal.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

EXPECTATIVA é arrecadar
R$ 48 milhões com o imposto

ARQUIVO
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Um bom referencial para o eleitor começar a
definir seu candidato neste ano à Presidência da
República!  Ouvidos pelo Estadão, nem todos os
11 pré-candidatos ao Planalto, são favoráveis a
prisão em 2ª instância.

Coincidência, ou não, sete candidatos que
não estão sendo investigados pela Lava Jato,
são os que defendem a prisão em 2ª instân-
cia! Como Geraldo Alckmin (PSDB) Flavio ro-
cha (PRB) Marina Silva (Rede) Jair Bolsonaro
(PSL) Rodrigo Maia (DEM) João Almoedo
(Novo) e Álvaro Dias (Podemos)!

E os que são contra a prisão em 2ª instância,
são aqueles umbilicalmente ligados ao PT de Lula,
compreenderam...? Ou seja, o próprio condena-
do Lula (PT), Manoela D’Ávila (PCdoB), Guilher-
me Buolos (PSOL) e Ciro Gomes (PDT). E o Fer-
nando Collor, outro investigado com ações até o
pescoço na Lava Jato.

Ou seja, esses cinco últimos nomes citados,
demonstram à luz do dia que jamais serão cúm-
plices da ética e dos bons costumes nas nossas
instituições...  Neste caso, o eleitor indignado com
a corrupção, com esta lista citada acima, saberá
a quem depositar seu voto na urna em outubro...

PRISÃO EM 2ª INSTÂNCIA

NOTAS
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“Páscoa é passagem para
uma nova vida. É o que está
acontecendo no Brasil hoje.
Saímos da pior recessão de
nossa história e estamos

oferecendo ao brasileiro um
País revigorado. Precisamos,

agora, com o espírito da
Páscoa, pacificar e reunificar
a nossa gente. Feliz Páscoa!”

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

A organização
das eleições para
a presidência da
Associação de
Moradores do
Bairro Santa
Cruz, que
acontece no fim
de semana.

Os frequentes
problemas no
aeroporto de
Cascavel que
constantemente
impedem
aterrissagens e
decolagens de
aeronaves.

Parcialmente
nublado com

chuvas isolada
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Parcialmente
nublado com

chuvas isolada

Paulo Panossian

 Em liberdade
Após decisão do
ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF)
Luís Roberto Barroso, os
presos temporários
alvos da Operação Skala,
da Polícia Federal, foram
soltos e puderam passar
a Páscoa em casa. A
informação foi
confirmada pela
Superintendência
Regional da PF em São
Paulo, onde se
encontravam nove
dos dez presos.

 Demóstenes
A Procuradoria-Geral da
República pediu ao
Supremo Tribunal Federal
(STF) a anulação da liminar
que suspendeu a
inelegibilidade do ex-
senador Demóstenes
Torres, que teve o
mandato cassado em
2012. A procuradora-geral,
Raquel Dodge, sustenta
que a reclamação do
político contra ato do
presidente do Senado
Federal não poderia ter
sido acatada pelo STF.

 Michel Temer,
presidente da

República, ontem
no Twitter.

AGÊNCIA BRASIL
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Workshop sobre autismo
Começa hoje e segue até dia 9 o

workshop online e gratuito
Entendendo o Autismo. A promoção é

do  Instituto NeuroSaber. As
inscrições podem ser feitas na página
pcv.neurosaber.com.br. O workshop foi
definido com base em pesquisas que

mostram aumento no número de
crianças com TEA – Transtorno

Espectro Autista em salas de aula e a
dificuldade de profissionais em

atendê-las adequadamente.

Sonhos
Dia 7 de abril, às 15h, será realizada a Conferência o

Mundo dos Sonhos. O evento é uma promoção da
instituição Gnóstica Samael Lakhsmi e será realizada no
Teatro Municipal de  Cascavel. A entrada é um quilo de
alimento não perecível. Mais informações podem ser
obtidas na página do evento www.facebook.com/

GnosisCascavelPR.

Baile de aniversário
O Clube Comercial vai comemorar seus 54 anos com grande estilo, dia 7 de
abril, às 20h30. A animação é por conta da Banda Show Fonte  Luminosa.

Felicidades!

A bela
MARINA
ELALI

DIVULGAÇÃO

Lorival Egon Scheeren, Pedro
Guilherme Fonseca Borges, Luís

Paulo Donada, Maria Luísa
Sopo e Paulo Henrique Souto.

 VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Anderson
Garla e

Jéssica,
em

momento
in love
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O ministro do Planejamento,
Dyogo Oliveira, irá deixar o cargo
para assumir a presidência do Ban-
co Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

A informação foi confirmada on-
tem pelo Palácio do Planalto. O novo
ministro do Planejamento será Es-
teves Colnago, atual secretário-exe-
cutivo do ministério.

Esta é uma das mudanças na
equipe de governo em decorrência
da saída de ministros tendo em vis-
ta a disputa eleitoral deste ano. O
prazo para quem pretende disputar
algum cargo em outubro se encer-
ra no próximo sábado, 7 de abril.

Amanhã, o presidente Michel
Temer dará posse ao novo minis-
tro da Saúde, Gilberto Occhi, que
deixou a presidência da Caixa Eco-
nômica Federal. O novo ministro
dos Transportes, Valter Casimiro
Silveira, também será empossado
no lugar de Maurício Quintella.

Ministro assumirá o BNDES

DYOGO Oliveira deixará o Ministério do Planejamento
para assumir o BNDES

Passageiro de ônibus morre durante arrastão
Uma pessoa morreu ontem durante um arrastão na Rodovia Presidente Dutra

(BR-116), na zona norte do Rio de Janeiro. A vítima, um homem de 33 anos,
estava dentro de um ônibus que foi assaltado na altura do km 164, no bairro da

Pavuna. Policiais rodoviários federais, que participam da Operação Égide, de
reforço no patrulhamento em rodovias federais, chegaram ao local e

conseguiram prender três suspeitos de participarem dos roubos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com eles foram apreendidos

vários celulares e relógios, além de um revólver calibre 38, com numeração
raspada. Dentro da arma, havia dois estojos de munição deflagrados. Ainda

segundo a PRF, os três foram reconhecidos pelos passageiros do ônibus e pelo
motorista. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. Não foram

informados os nomes dos presos.

REUNIÃO
Ontem, Temer se reuniu

com Dyogo Oliveira e
Conalgo no Palácio do

Jaburu, em Brasilia.
Também estiverem

presentes ao encontro os
ministros Moreira Franco

(Secretaria Especial da
Presidência), Eliseu

Padilha (Casa Civil) e Carlos
Marun (Secretaria de
Governo), além dos

senadores Romero Jucá
(MDB-RO) e Darcísio
Perondi (MDB-RS).

AGÊNCIA BRASIL



Le
ão

O momento é apropriado para fazer
uma reflexão e buscar o entendimento
das coisas que precisam ser transfor-
madas, inclusive a sua forma de lidar
com dinheiro. Cor: creme
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Um pouco de privacidade é tudo o que
precisa para lidar com as questões fi-
nanceiras e profissionais. Tarefas que
exijam isolamento serão as mais favo-
recidas. Cor: laranja.

To
ur

o

Ser gentil, amável e fazer uso de cer-
tas delicadezas vão lhe trazer benefí-
cios. O dia favorece as relações de
amizade e os acordos financeiros. Cor:
creme

G
êm

eo
s Você vai perceber de maneira acen-

tuada o seu próprio valor e tudo que o
torna uma pessoa especial. É hora de
se destacar profissionalmente. Cor:
amarelo.

C
ân

ce
r Você terá sucesso em tudo que exija

diplomacia. Saberá promover o en-
tendimento entre as pessoas e esta-
belecer interatividade no ambiente em
que trabalha. Cor: laranja

V
ir

ge
m É hora de investir em associações ou

acordos. Você terá facilidade para en-
tender o ponto de vista do outro e se
colocar no lugar dele. Cor: vermelho

Li
br

a

Dia harmonioso no trabalho. Aprovei-
te para deixar o cantinho onde vive
mais bonito e aconchegante. Tudo que
envolva arte ou estética será favoreci-
do. Cor: pink

E
sc

or
pi

ão Você estará farejando boas oportuni-
dades de negócios. O astral favorece,
inclusive, as transações financeiras.
Tudo que envolva lazer e diversão
vai atrair o seu interesse. Cor: amare-
lo

Sa
gi

tá
ri

o Volte suas atenções para o seu interi-
or. Trabalhar em casa pode ser um
privilégio, pois você estará muito à
vontade no ambiente doméstico. Cor:
cinza

Ca
pr

ic
ór

ni
o Habilidade para os negócios e uma

grande intuição para agir na hora opor-
tuna. Você também terá uma maior
percepção do valor das coisas. Cor:
rosa

A
qu

ár
io Bom dia para organizar a sua vida

financeira, investir nos negócios e fa-
rejar boas oportunidades de ganhar
dinheiro. Cor: azul

 P
ei

xe
s A fase é especialmente favorável para

quem trabalha com o universo femi-
nino. Tudo o que envolva moda, be-
leza e estética será favorecido. Cor:
branco
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MALHAÇÃO
Verena despista Gabriela. Pérola

desabafa com Jade sobre Maria Alice.
Alex e Kavaco conversam sobre suas
vidas amorosas. Os alunos se surpre-
endem com a voz de Brigitte. Tito, Jade
e Michael insistem para que Talíssia
entre para a banda. Pérola marca uma
consulta para Rosália. Gabriela insi-
nua que Rafael pode ter assediado
Verena e ele se revolta. Rafael desco-
bre que Breno deu aula particular para
Verena. Verena diz para Gabriela que
Breno a assediou.

DEUS SALVE O REI
Rodolfo repreende Afonso por inci-

tar o povo contra o rei. Afonso deixa cla-
ro que não deseja o trono de Monte-
mor. Catarina comenta com Lucíola que
teme um filho de Afonso e Amália para
disputar a coroa. Cássio afirma que a
solução para Montemor é a substitui-

 Elisabeta se irrita com seus pretenden-
tes. Brandão vai com sua motocicleta até
Mariana, mas Uirapuru chega antes até a
amada. Mariana e Uirapuru se beijam, e Bran-
dão vê. Mariana se preocupa com a reação de
Lídia sobre o seu envolvimento com Uirapuru.
Darcy tenta se reaproximar de Elisabeta. Irre-
conhecível em seus trajes de motoqueiro, Bran-
dão salva Agatha de um assalto e todos se
espantam com o homem misterioso. Julieta
ordena que Camilo vá a São Paulo e Darcy
aconselha o amigo sobre Jane. Ema cuida do
Barão. Jorge parte para São Paulo e Ema se
entristece. Elisabeta diz a Ernesto que gosta
de Darcy.  Elisabeta acompanha Cecília à casa
de Rômulo e Fani se incomoda. Darcy con-
fessa a Elisabeta que mentiu para ela.

ção de Rodolfo. Selena fica feliz ao sa-
ber que Saulo voltou a enxergar. Tiago
conta a Amália que beijou Selena. A
mando de Rodolfo, Romero informa a
Afonso que as reuniões na taverna es-
tão proibidas e a pena por desobediên-
cia será a prisão.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Beth se culpa ao descobrir que não

poderá salvar a vida de Adriana e revela
a Clara sobre seu vício. Diego diz que
quer reatar com Melissa e Karina com-
preende. Juvenal pede ajuda a Cícero
para procurar Desirée. Clara decide doar
a Renan o dinheiro para a abertura da
confecção da mãe e Renato conta a
Fabiana e Orestes. O advogado decide
entrar com uma liminar contra Clara
para bloquear seus bens. Em crise de
abstinência, Beth agride Clara e Patri-
ck. Cido e Samuel descobrem que um
traiu ao outro com Irene e Suzy. Caeta-
na revela a Mariano que Sophia matou
Agenor.

CARINHA DE ANJO

Leonardo diz para Adolfo (Luiz Gui-
lherme) que ele foi colocado pela famí-
lia na empresa para cuidar da imagem
da Rey Café, que é muito mal adminis-
trada por Gustavo. Adolfo diz acreditar
que Gustavo esteja apenas visando a
herança. No outro dia, Leonardo conta
para Gustavo que Adolfo está em Doce
Horizonte. Diana e Inácio ficam confu-
sos em relação a carreira dos filhos,
pois se morassem em São Paulo con-
seguiriam administrar tudo. Cassandra
pede ao pai para ir em uma festa e ele
permite. Gustavo conta para o Padre
Gabriel e Cecília que Adolfo está de volta
e que ainda insiste que Tereza não
morreu por acidente. Rosana grava um
vídeo com Franciely filmado por Juju.
Cassandra desmaia na balada e Bruna
tenta ajudá-la.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Karim anuncia aos convidados que

a festa é em homenagem a Maria Ales-
sandra e Doris se enfurece. Teobaldo
vai ao Cassino, se apresenta para to-
dos com seu novo nome e se aproxima
de Raiza, que se afasta por se sentir
incomodada. Karim diz ao governador
que ele pode escolher o par que dese-
jar para abertura do baile. Maria Ales-
sandra é a escolhida e Doris fica furio-
sa com a atitude do pai. Raiza sente
certa semelhança no homem que apa-
receu na Ilha Dourada sem saber que
ele é Teobaldo.

APOCALIPSE
Benjamin mergulha na água do mar

e emerge renovado. Felipe diz estar pre-
ocupado com André. Disfarçada, Zoe
grava um novo vídeo e alerta sobre a
Grande Tribulação. Adriano se prepara
para um encontro com Ricardo. Noah
se prepara para a viagem à Nova Ior-
que. Soraya segue para a cidade e leva
o vídeo gravado por Zoe. Ricardo discu-
te com os representantes do Conse-
lho. Benjamin avisa que precisa alertar
Isabela sobre Ricardo.

Darcy e Ernesto descobrem
que estão apaixonados

pela mesma mulher
DIVULGAÇÃO
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A graciosa Morgana, by  Michelle Galvão Fotografias

 Muito fofa ,VALENTHINA CASTILHO HERBER

MICHELLE GLVÃO FOTOGRAFIAS

Clara Fonseca Fappi, que completou 10 anos recentemente

Puro encanto, a pequena MARIANA TABACA,

 VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

VITOR PINHEIRO

 VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

ENCONTRE OS SETE ERROS


