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 A vitória do vereador Policial Madril, eleito vice-presidente do Legislativo após a saída de Romu-
lo Quintino, que assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, mostra o fortalecimento da oposição
na Câmara de Vereadores de Cascavel. Os oposicionistas derrotaram os aliados da administra-
ção municipal que tinha como candidato o vereador Jaime Vasatta. As atenções agora se vol-

tam para a eleição da nova Mesa Diretora, que acontece no dia 17 de julho.
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Eleição evidencia
força da oposição

Abrigo
Enquanto não são usadas
por passageiros do trans-

porte coletivo, as novas
estações de embarque da
Avenida Brasil se transfor-

maram em abrigos contra o
frio para moradores de rua.
Ontem, após a queda brus-

ca das temperaturas, muitos
deles enrolados em coberto-

res usavam os bancos e
o chão como cama.
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PARANÁ TEM NOVA OPÇÃO POLÍTICA
  AÍLTON SANTOS

 Págs. 12 e 13
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 As disputas da fase final B (12
a 14 anos) da 65ª edição dos Jeps
(Jogos Escolares do Paraná) tiveram
início no sábado e já terminaram
para algumas modalidades.

Dentre elas, a ginástica rítmi-
ca, na qual a cascavelense Kauany
Zanettin Paes se destacou. Aluna
da Escola Sagrada Família, ela ter-
minou a modalidade na terceira
colocação na classificação
individual geral, atrás de
duas londrinenses (Gabrie-
la Coradine Castilho e Julia
Beatriz Kurunczi).

Kauany também subiu ao
pódio com sua apresentação
no aparelho bola, com a se-
gunda colocação – a também
cascavelense Rafaella Eduar-
da Ferreira (Colégio Estadual
Horácio Ribeiro Reis) foi séti-
ma colocada nessa disputa.
Nas massas, Kauany termi-
nou em quinto lugar.

Já no xadrez relâmpago a

participação de Agatha Frank Bitten-
court Moreira, do Colégio Estadual
Costa e Silva, foi encerrada com um
décimo lugar. As disputas de xadrez
seguirão até amanhã, quando tam-
bém serão conhecidos os campe-
ões nas categorias rápido e conven-
cional da modalidade. Já a fase fi-
nal seguirá até sábado (14) com
disputas diárias em Apucarana.

DIVULGAÇÃO

Muitos gols marcaram a 3ª rodada da 2º
Champions League da AABB Cascavel,
na tarde de sábado. Foram 20 gols em
quatro jogos, média de cinco por partida.
Ao todo, oito equipes disputam o título
do campeonato, realizado na categoria
master (acima de 48 anos). Os times
participantes levam o nome das principais
equipes do futebol europeu. Na 3ª
rodada, destaque para o Real Madrid (5
a 1), que goleou a Juventus por 5 a 1.
Os demais resultados foram: Bayern de
Munique 3x2 Liverpool, PSG 1x3
Roma e Barcelona 3x2 Milan.

Cascavelenses
em Apucarana

JEPS

 Prata que vale ouro
As disputas do tênis de mesa

chegaram ao fim na fase final B (12 a
14 anos) sem novidades em

Apucarana. Pelo menos no individual
masculino. É que a medalha de ouro

ficou com Joon Shin, do Colégio
Ateneu (Londrina), pelo terceiro ano

consecutivo.
Já a prata ficou com o cascavelense

Eduardo Gruchoski, do Colégio Santa
Maria. O segundo lugar foi

comemorado como um título, já que
o campeão é “de outro mundo”.
Nascido em Seul, na Coréia do Sul,

Joon Shin mudou-se com a família para
o Brasil aos 3 anos de idade e aos 7
começou a praticar tênis de mesa.

Hoje é um dos principais mesatenistas
brasileiros na sua categoria, destaque

dos Jogos Escolares da
Juventude, campeão

brasileiro e representante
do Brasil no Campeonato
Sul-Americano Infantil.

Além disso, seu professor,
Jiro Willian Kumagai, é o

técnico da seleção
brasileira de base.
Em terceiro em

Apucarana ficou outro
descendente de orientais

e de outra cidade
referência no tênis de
mesa: Alan Masaaki
Tomimori, do Colégio

Anglo de Maringá.
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Duelo envolto em rivalidade e que
opõe as duas melhores equipes do
Grupo A do Campeonato Paranaen-
se de Futebol Sub-19, o Clássico da
Soja terá nova edição nesta terça-fei-
ra, quando o FC Cascavel recebe o
Toledo às 10h, na Associação Atlética
Coopavel, pelo encerramento da 3ª
rodada do returno da primeira fase.

O time cascavelense é o único in-
victo da chave e líder com 25 pon-
tos em nove jogos. Foram oito vi-
tórias e um empate em todo o Es-
tadual. Tal campanha só é inferior a
do Londrina dentre as 23 equipes
da competição. O Tubarão já reali-
zou dez jogos e venceu os dez.

Clássico da Soja no Sub-19
Já o Toledo inicia a rodada na ten-

tativa de se manter na vice-liderança
do Grupo A, pois foi ultrapassado pelo
Batel, que no fim de semana venceu o
Cascavel CR e chegou aos 18 pontos,
deixando o Porco para trás, com 17.

O Ginásio de Esportes do Complexo Escolar de Quatro Pontes foi palco de conquistas para quatro cascavelenses
que participaram da 4ª edição do Power Open de Artes Marciais, que reuniu cerca de 300 atletas de 20 equipes
de Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, além do Paraguai e da Argentina. As disputas foram nas modalidades de
poit combate, K1 Muay Thai e sanda (boxe chinês). Destaque para os competidores da equipe Academia Templo
do Corpo N1 Team, que conquistaram quatro cinturões é um segundo lugar na competição, no muay thai. Vitória
Karoline venceu na categoria Juvenil Sub-17 até 55 kg, Caroline Medeiros foi campeã na categoria Adulto até 59
kg, Gabriel Maciel faturou a Infantil Sub-15 até 45 kg e Rodrigo Rodrigues foi campeão na Adulto até 80 kg.

DIVULGAÇÃO

Enquanto o calendário de competições dá uma folga aos atletas e os permite
apenas treinar, o Clube de Regatas Cascavel promove uma ação para continuar o
projeto de incentivo à canoagem a jovens de todas as idades no Lago Municipal:
a Pizza Beneficente. O valor é R$ 20 a unidade e as opções de sabores são
calabresa, frango e frango com calabresa. As pizzas serão entregues neste
domingo (15) no Clube dos Sargentos e Subtenentes, das 10h às 16h.
Interessados em ajudar podem garantir tickets pelos números 99853-7461 ou
3224-3701.

O time toledano em nove jogos
até aqui venceu cinco, perdeu dois e
empatou outros dois, sendo uma
dessas igualdades contra o FCC, por
2 a 2 no Estádio 14 de Dezembro, no
primeiro turno.

Canoagem
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Oitavas de final
Uruguai

Portugal
Uruguai

França

Argentina
França

Brasil

México

Bélgica

Japão

Espanha

Rússia

Croácia

Dinamarca

Rússia

Croácia

Suécia

Suíça

Colômbia

Inglaterra

Quartas de final Quartas de final

Semifinal

FINAL

Semifinal

6/7, às 11h 7/7, às 15h

Brasil

Bélgica

6/7, às 15h

Suécia

7/7, às 11h

Inglaterra

Bélgica

França Croácia

10/7, às 15h 11/7, às 15h

Inglaterra

França x Bélgica vale
vaga na final da Copa

As seleções de França e Bélgica
entrarão em campo às 15h (de Bra-
sília) desta terça-feira, no Estádio
Krestovsky, em São Petersburgo,
para disputar a primeira semifinal
da Copa do Mundo 2018, com o ob-
jetivo de fazerem história no torneio.

Estarão frente a frente uma equi-
pe que pode se tornar na maior fina-
lista da competição nas últimas duas
décadas e uma seleção que tenta
chegar de forma inédita à decisão.

Os franceses foram campeões
mundiais em 1998, exatamente na
primeira vez que chegaram à uma
final de Mundial, e foram vice-cam-
peões oito anos depois, derrotados
pela Itália, em jogo marcado pela
cabeça do meia Zinedine Zidane no
zagueiro Marco Materazzi.

Ao lado de Brasil e Alema-
nha, também com um título
e um vice-campeonato cada,
é a seleção com mais deci-
sões neste espaço de 20
anos e pode se isolar no
posto se bater os Di-
abos Vermelhos e
se garantir na deci-
são marcada para
domingo (15).

Já a Bélgica ten-
ta se tornar a 13ª
seleção a dispu-
tar o troféu em 21
edições da com-
petição. O melhor
desempenho belga foi em 1986,
quando caiu na semifinal e acabou
na quarta colocação.

EMBALADOS
Para chegar à final inédita, 32 anos depois da sua melhor campanha, a Bélgica
têm uma geração de ouro que fez a seleção brasileira sua última vítima, nas
quartas de final. Aquela vitória por 2 a 1 manteve a Bélgica como única seleção
a ostentar o aproveitamento de 100% na competição. A seleção francesa
também chega embalada e cheia de otimismo, após as vitórias com autoridade
sobre Argentina e Uruguai, pelas oitavas e quartas de final, respectivamente.
Vale lembrar que os franceses não chegam com 100% de aproveitamento devido
o empate “de compadres” com a Dinamarca, pela última rodada do Grupo C.

 França x Bélgica – 10/7, às 15h

Lloris; Pavard, Umtiti, Varane e
Lucas Hernández; Kanté, Pog-
ba, Mbappé, Griezmann e Ma-
tuidi; Giroud. Técnico: Didier
Deschamps

Courtois; Alderweireld, Kom-
pany, Vertonghen; Chadli, Wit-
sel, Fellaini, De Bruyne e Car-
rasco; Hazard e Lukaku. Téc-
nico: Roberto Martínez

COPA DO MUNDO
15h França x Bélgica

AMISTOSO
22h Querétaro x Santos

JOGAM HOJE

 F
IF

A
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Uma loja de 7
mil quilômetros

7 MIL
QUILÔMETROS
De janeiro até o início deste mês,
as duas empreendedoras rodaram
em torno de sete mil quilômetros
– uma média de mil quilômetros
ao mês – e passaram
praticamente por todos os
bairros de Cascavel. “Aquela
cliente que não tem tempo de ir
até uma loja física entra em
contato conosco e vamos até seu
encontro”, diz Natieli.
Por ser um modelo diferente de
negócio, sem gastos com aluguel
e funcionários, o valor dos
produtos se torna um pouco mais
baixo do que praticado no
comércio. Os calçados variam de
R$ 60 a R$ 140, dependendo
do modelo.

  LOJA MÓVEL é a primeira em Cascavel no ramo de calçados

mos a ideia e hoje rodamos por to-
dos os cantos da cidade”, conta Pa-
tricia. O investimento inicial, com a
compra do veículo e sua adaptação,
foi de R$ 30 mil, fora o estoque do
produto.

E o futuro?
Natieli e Patricia não pensam em abrir uma loja física, pelo contrário. A
proposta, a longo prazo, é ampliar a frota e quem sabe estar presente em
vários bairros da cidade ao mesmo tempo ou até mesmo expandir o modelo
de negócio em outros municípios da região. Além disso, a ideia é levar a
marca a feiras de calçados e confecções.
“A gente tem muito que aprender e trabalhar, mas pretendemos no futuro
continuar com a loja móvel e levá-la até feiras. Para isso, precisamos
melhorar o estoque, aumentá-lo, pensando sempre em fazer o negócio
crescer”, afirma Patricia.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Elas largaram os empregos fi-
xos, de mais de uma década de
carteira assinada, e resolveram
apostar em um negócio próprio.
Mas, não bastava simplesmente
empreender, a ideia era inovar.

E foi assim que, numa conver-
sa entre um chimarrão e outro,
as colegas de faculdade e ami-
gas há pelo menos 12 anos, Na-
tieli Riboli Schaefer e Patricia
Marina Sanches, decidiram abrir
uma loja de calçados femininos.

No início, o trabalho era infor-
mal, com poucas clientes e divul-
gação boca a boca. A necessida-
de de novos parceiros para forne-
cer produtos de melhor qualidade
estimulou as administradoras a
formalizar a empresa. Pensando
nos custos, optaram por se torna-
rem MEIs (Microempreendedoras
Individuais), e há sete meses de-
ram o pontapé num antigo sonho.

Este sonho, porém, não é
nada comum e no setor de cal-
çados Natieli e Patricia são pio-
neiras em Cascavel. Isso porque
a loja é móvel e foi montada den-
tro de uma Kombi, plotada com
o nome e as cores que caracteri-
zam a empresa. “A gente pensou
muito no que e como fazer, e sa-
bíamos que precisava ser algo
diferente. O marido da Natieli
deu a ideia de comprarmos uma
Kombi e adaptá-la. No começo,
não demos muita importância,
mas com o tempo amadurece-
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Abrigo para quem
vive na rua

Enquanto os ônibus do transpor-
te coletivo não circulam pela Aveni-
da Brasil, as estações de embar-
que construídas ao longo da via
pública e que deveriam receber pas-
sageiros estão servindo com abri-
gos para moradores de rua.

Ontem, após a temperatura des-
pencar vertiginosamente, muitos
deles se abrigavam em vários pon-
tos. Os bancos de madeira e pa-
pelões servem de cama. Os cober-
tores usados pelos moradores de
rua são doações da população,
igrejas e entidades que prestam
serviços voluntários.

Apesar das instituições que ofe-
recem atendimentos a esse públi-
co estarem sempre no limite da
capacidade, a permanência na rua,
na maioria dos casos, é por opção
dessas pessoas. A prefeitura ten-
ta por meio de abordagens retirar
moradores de ruas, mas reconhe-
ce que ainda há muita resistência.

Claudinei Lopes nasceu em Cas-
cavel, mas cresceu no Estado de
Minas Gerais e agora retornou à

Aparecida Rodrigues chegou a Cascavel há pouco mais de um mês. Neste
período ela afirma que já recebeu ajuda no Centro POP, na Rua Vitória, ao lado

da antiga sede da Guarda Municipal.  “Sei que existe um albergue noturno,
mas optei por morar na rua”, diz Aparecida que permanecia sentada no banco
da estação de embarque do transporte enrolada em um cobertor. Apesar das
dificuldades por conta do frio, ela falou que não pretendia sair do local e que

somente pela manhã buscaria ajuda no Centro POP.

CENTRO POP
A entidade funciona das 8h

às 17h como um local de
passagem e oferece café da
manhã, almoço e café da
tarde, além da oportunidade
de higiene pessoal e das
roupas. O município também
conta com a Casa POP com
capacidade de 25 acolhimen-
tos e o albergue que oferta
outras 40 vagas.

Abrigo para quem
vive na rua

cidade onde segue com o trabalho
de artesão. Ela afirma que diante
dos horários específicos em abri-
gos, prefere por passar a noite nas
estações de embarque e em outros
pontos da cidade. “Precisamos
entrar até às 18h e, por isso, optei
por não procurar mais ajuda em
abrigo”, comenta.

Nos últimos dias ele tem supri-
do as necessidades com ajuda da
população e dos demais companhei-
ros da rua. “Tem noite que recebe-
mos sopa e cobertores. Hoje minha
maior dificuldade é recuperar ferra-
mentas como alicate para que eu
possa fazer meu trabalho. Tudo o
que eu tinha foi furtado”, diz ele.

 Noite nas ruas

 ESTAÇÕES de embarque são opções para
andarilhos passarem a noite
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O adeus ao Dr.
Candinho:

Família – Filiação: José Garcia
(em memória) e Maria Rodrigues
Garcia (em memória). Casado
com a professora Neiva Pavan Ma-
chado Garcia, vice-reitora da Uni-
par. Pai de Carlos Eduardo Garcia,
reitor da Unipar; de Cláudia Elai-
ne Garcia Custódio e Cássio Eu-
gênio Garcia, diretores da Unipar;
e Camilo Evandro Garcia, diretor
da Fundação Cândido Garcia. Tem
oito netos: Valentina, Eduarda e
Manuela; Vítor e Maitê; Júnior,
Benjamim e Gabriel.

Carreira – Formado em Direi-
to, foi presidente da Associação

Paranaense de Ensino e Cultura
(APEC), entidade mantenedora da
Universidade Paranaense (criada
oficialmente em 1972). E reitor da
Universidade Paranaense de
2000 a 2010. Ao deixar a reitoria
para o filho Carlos Eduardo Gar-
cia, passou a ocupar o cargo de
vice-reitor da Unipar.

Infância e juventude – Nasceu
no interior de São Paulo, no municí-
pio de Cafelândia, em 16 de março
de 1936. Passou a maior parte da
infância e a juventude em Tupã/SP.
Para ajudar a família que tinha pou-
cos recursos, dos 9 aos 12 anos

foi engraxate e, depois, aprendeu
o ofício de alfaiate, o qual exerceu
por sete anos. Em 1958 conquis-
tou um emprego no Bradesco; à
época, a profissão de bancário era
muito valorizada. Assim mesmo,
sonhava mais alto: a par tir de
1969 arrumou um segundo empre-
go: o de secretário numa escola de
ensino médio, em Tupã/SP. Esse
emprego abriu seus caminhos para
o empreendedorismo na área edu-
cacional. O primeiro grande passo
foi a idealização e criação da Facul-
dade de Ciências Contábeis e Ad-
ministrativas de Tupã/SP, na qual
iniciou a carreira de gestor de es-
cola de ensino superior.

Paraná – Em Umuarama, che-
gou no início dos anos 70, onde,
em 1972, idealizou e fundou a Fa-
culdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Umuarama (Fafiu), a pri-
meira de várias que iam surgindo
no decorrer dos anos, entre elas a
Faccar – Faculdade de Ciências
Contábeis e Administração de Ro-
lândia (criada em 1974), hoje Fa-
culdade Paranaense. Nesse con-
texto, também assessorou a cria-
ção de faculdades em Curitiba e no
estado de Rondônia (lá, foi um dos
sociofundadores do Centro de En-
sino Superior de Ariquemes).

Projeção  da Unipar – Liderou
o processo de transformação das
faculdades da APEC (formada com
oito cursos superiores) em univer-

A Unipar perde
seu grande líder!

sidade; foi quando surgiu, em
1993, a almejada Universidade
Paranaense, fruto de muita luta
e expressiva paixão pelo projeto.
Logo depois coordenou os pro-
cessos para a implantação das
seis Unidades Universitárias da
Unipar em Toledo, Guaíra e Para-
navaí, em 1994; Cianor te, em
1996; Cascavel, em 1999; e Fran-
cisco Beltrão, em 2001.

Cesumar – Com o mesmo en-
tusiasmo, assessorou o projeto
de criação do CESUMAR (Centro
de Ensino Universitário de Marin-
gá), do qual é sociofundador; nes-
sa instituição, também ocupou
cargo de pró-reitor.

Em todos estes projetos, é im-
portante salientar que o trabalho de
Cândido Garcia foi importante tam-
bém para a implantação de vários
cursos superiores, que são ofere-
cidos pelas Instituições citadas.

Em resumo, podemos dizer que
Cândido Garcia atuou imensa-
mente como interlocutor junto às
autoridades do MEC e outros ór-
gãos federais ou estaduais para
apreciação e aprovação de proje-
tos, regimentos e pedidos de re-
conhecimento dos cursos superi-
ores instalados.

Títulos: Entre várias honrarias,
Cândido Garcia foi contemplado
com título de cidadão honorário de
Umuarama (1995), Nova Olímpia
(1996), Toledo (1998), Cianorte
(2002), Rolândia (2003), Cascavel

(2004), Francisco Beltrão (2004),
Guaíra (2005), além do Título de
Cidadão Honorário do Paraná
(1999). Embora sinta orgulho por
tudo o que seu Estado natal (São
Paulo) proporcionou, Cândido Gar-
cia acabou se identificando com o
Paraná, Estado que elegeu para vi-
ver e constituir família, do qual se
considera “filho”.

Reconhecimento – À frente de
todo esse grandioso trabalho, Cân-
dido Garcia sempre destacou e
agradeceu o apoio expressivo e in-
condicional que recebeu da espo-
sa, a professora Neiva Pavan Ma-
chado Garcia, dos filhos, dos sóci-
os (entre eles, a família Oliveira) e
de outras pessoas que fazem par-
te de sua equipe.

Conheça o currículo de Cândido Garcia

Vida pautada no
empreendedorismo e no amor
pelo trabalho, família e
amigos; assim se resume a
trajetória do homem que
fundou a Universidade
Paranaense e tantas outras
faculdades no Brasil
Ele foi protagonista de uma
história linda! Chegou a
Umuarama no início dos anos
de 1970, interior do Paraná, e
aqui deu início a uma
trajetória bem-sucedida, que o
colocou entre os homens
mais arrojados do Estado.
Aos 82 anos, Cândido Garcia
faleceu na manhã desta
segunda-feira, 9, às 7h45, no
hospital. Ele foi internado há
dez dias com pneumonia e
insuficiência real e não
resistiu. A causa,
insuficiência respiratória
aguda.
Pioneiro da interiorização do
ensino superior no Paraná,
Cândido Garcia aprendeu
desde criança – quando foi
engraxate – que para a
realização de seus sonhos –
que eram muitos – seria
preciso esforço e
perseverança. Adotou isto
como meta e, assim, deixa
seu nome para a história.
A Universidade Paranaense,
presente em sete cidades –
Umuarama, Toledo, Guaíra,
Paranavaí, Cianorte, Cascavel
e Francisco Beltrão – tem
aproximadamente vinte mil
alunos, em mais de cem
cursos de graduação e pós-
graduação (especialização,
mestrado e doutorado).

Cândido Garcia: legado exemplar para o Paraná!

Vida pautada no
empreendedorismo e

no amor pelo
trabalho, família e
amigos; assim se

resume a trajetória
do homem que

fundou a
Universidade

Paranaense e tantas
outras faculdades

no Brasil
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iniciou a carreira de gestor de es-
cola de ensino superior.

Paraná – Em Umuarama, che-
gou no início dos anos 70, onde,
em 1972, idealizou e fundou a Fa-
culdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Umuarama (Fafiu), a pri-
meira de várias que iam surgindo
no decorrer dos anos, entre elas a
Faccar – Faculdade de Ciências
Contábeis e Administração de Ro-
lândia (criada em 1974), hoje Fa-
culdade Paranaense. Nesse con-
texto, também assessorou a cria-
ção de faculdades em Curitiba e no
estado de Rondônia (lá, foi um dos
sociofundadores do Centro de En-
sino Superior de Ariquemes).

Projeção  da Unipar – Liderou
o processo de transformação das
faculdades da APEC (formada com
oito cursos superiores) em univer-

A Unipar perde
seu grande líder!

sidade; foi quando surgiu, em
1993, a almejada Universidade
Paranaense, fruto de muita luta
e expressiva paixão pelo projeto.
Logo depois coordenou os pro-
cessos para a implantação das
seis Unidades Universitárias da
Unipar em Toledo, Guaíra e Para-
navaí, em 1994; Cianor te, em
1996; Cascavel, em 1999; e Fran-
cisco Beltrão, em 2001.

Cesumar – Com o mesmo en-
tusiasmo, assessorou o projeto
de criação do CESUMAR (Centro
de Ensino Universitário de Marin-
gá), do qual é sociofundador; nes-
sa instituição, também ocupou
cargo de pró-reitor.

Em todos estes projetos, é im-
portante salientar que o trabalho de
Cândido Garcia foi importante tam-
bém para a implantação de vários
cursos superiores, que são ofere-
cidos pelas Instituições citadas.

Em resumo, podemos dizer que
Cândido Garcia atuou imensa-
mente como interlocutor junto às
autoridades do MEC e outros ór-
gãos federais ou estaduais para
apreciação e aprovação de proje-
tos, regimentos e pedidos de re-
conhecimento dos cursos superi-
ores instalados.

Títulos: Entre várias honrarias,
Cândido Garcia foi contemplado
com título de cidadão honorário de
Umuarama (1995), Nova Olímpia
(1996), Toledo (1998), Cianorte
(2002), Rolândia (2003), Cascavel

(2004), Francisco Beltrão (2004),
Guaíra (2005), além do Título de
Cidadão Honorário do Paraná
(1999). Embora sinta orgulho por
tudo o que seu Estado natal (São
Paulo) proporcionou, Cândido Gar-
cia acabou se identificando com o
Paraná, Estado que elegeu para vi-
ver e constituir família, do qual se
considera “filho”.

Reconhecimento – À frente de
todo esse grandioso trabalho, Cân-
dido Garcia sempre destacou e
agradeceu o apoio expressivo e in-
condicional que recebeu da espo-
sa, a professora Neiva Pavan Ma-
chado Garcia, dos filhos, dos sóci-
os (entre eles, a família Oliveira) e
de outras pessoas que fazem par-
te de sua equipe.

Conheça o currículo de Cândido Garcia

Vida pautada no
empreendedorismo e no amor
pelo trabalho, família e
amigos; assim se resume a
trajetória do homem que
fundou a Universidade
Paranaense e tantas outras
faculdades no Brasil
Ele foi protagonista de uma
história linda! Chegou a
Umuarama no início dos anos
de 1970, interior do Paraná, e
aqui deu início a uma
trajetória bem-sucedida, que o
colocou entre os homens
mais arrojados do Estado.
Aos 82 anos, Cândido Garcia
faleceu na manhã desta
segunda-feira, 9, às 7h45, no
hospital. Ele foi internado há
dez dias com pneumonia e
insuficiência real e não
resistiu. A causa,
insuficiência respiratória
aguda.
Pioneiro da interiorização do
ensino superior no Paraná,
Cândido Garcia aprendeu
desde criança – quando foi
engraxate – que para a
realização de seus sonhos –
que eram muitos – seria
preciso esforço e
perseverança. Adotou isto
como meta e, assim, deixa
seu nome para a história.
A Universidade Paranaense,
presente em sete cidades –
Umuarama, Toledo, Guaíra,
Paranavaí, Cianorte, Cascavel
e Francisco Beltrão – tem
aproximadamente vinte mil
alunos, em mais de cem
cursos de graduação e pós-
graduação (especialização,
mestrado e doutorado).

Cândido Garcia: legado exemplar para o Paraná!

Vida pautada no
empreendedorismo e

no amor pelo
trabalho, família e
amigos; assim se

resume a trajetória
do homem que

fundou a
Universidade

Paranaense e tantas
outras faculdades

no Brasil
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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, 10 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Aurelio Pizani Gorri e Kelen Cristina Bragião
2- Jeferson Alcedir Bonatto e Vanessa Cristina Sequinel
3- Samuel Thibes e Elisandra da Silva Santos
4- Fabiano Carneiro da Silva e Cleonice Aparecida Borges de Lima
5- Cesar Stedile e Margarida dos Santos Carneiro Gonsiorkiewicz
6- Douglas Willian Lopes e Franciele Veit Sapko
7- Lucas Alexandre do Nascimento e Andréia Borges
8- Juliano de Oliveira e Sirlei de Oliveira
9- Eduardo Vinicius dos Santos e Jhennifer Cristina da Luz
10- Diogo dos Santos Freire e Aline de Cássia Gonzaga

Procon conclui
 vistoria em postos

Vistoria do Procon (Departamen-
to de Proteção e Defesa do Consu-
midor), finalizada na semana pas-
sada, aponta que todos os 75 pos-
tos de combustíveis de Cascavel
cumprem a portaria 760, do Minis-
tério da Justiça, que preconiza a
redução de R$ 0,46 no litro do óleo
diesel, e seu repasse ao consumi-
dor final, conforme acordo feito du-
rante a paralisação dos caminho-
neiros, em maio.

Além disso, cada posto deve,
obrigatoriamente, fixar nas bom-
bas de combustível o valor do óleo
diesel antes da greve e após a pu-
blicação da portaria, em junho. “É
importante ressaltar que houve o
cumprimento geral desta portaria
em Cascavel, principalmente no
que se refere à exposição, de for-
ma clara, dos preços antes e de-
pois da greve”, diz o coordenador
do Procon, Otto Reis.

Segundo Reis, os valores do li-
tro de óleo diesel variam em até
16% entre os 75 postos. O preço
mais baixo praticado em Cascavel é
de R$ 3,02, enquanto o mais caro
chega a R$ 3,53. Neste momento,
conforme Reis, uma pesquisa de pre-
ços é essencial para economizar na
hora de encher o tanque. “O consu-
midor precisa ficar atento e verificar
estas variações”, comenta.

Mantidas
O Procon local aguarda agora

determinações do Ministério da
Justiça e do Procon Nacional
para os próximos passos. Por
enquanto, a orientação é de
que os donos dos postos de

combustíveis mantenham as
especificações da portaria.

NOS POSTOS, cartazes indicam o valor do óleo diesel antes e depois da greve

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá
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 Os aluninhos do terceiro,
quarto e quinto anos de uma es-
cola par ticular se apresentaram
no último sábado em frente ao
Banco de Sangue Cascavel, no
centro da cidade.

O professor de música Aylson
Valeci Dalferth conduziu os pe-
quenos na apresentação. A pro-
fessora e voluntaria Débora Cris-
tina Caraça foi a idealizadora da
ação e em parceria com o Movi-

mento de Casais da Paróquia São
Cristóvão, o Banco de Sangue
Cascavel e a Escola Curumim re-
cepcionaram os doadores, tran-
quilizando-os com a música an-
tes do gesto de amor. “O sangue
alimenta a vida, a música alimen-
ta a alma”, diz Rose Irene Alves
de Freitas, diretora da escola.

Conforme a direção da esco-
la, a atividade contou como ação
extracurricular.

Manhã de coral

CORAL de alunos recepcionou doadores de sangue no centro de Cascavel

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

As obras de revitalização da Rua Jorge
Lacerda, umas das principais vias de
Cascavel, já estão na altura da Rua Teresina,
no Bairro Cancelli, conforme a Sesop
(Secretaria de Obras Públicas). Porém, já
vem avançando algumas quadras até a Rua
Natal e a sinalização para o início de um
novo trecho de obras já chega à Rua
Presidente Kennedy. Um dos principais
acessos de Cascavel, a revitalização se dará
em toda a extensão da Jorge Lacerda, desde
a BR-467 até a Rua Paraná, nas
proximidades da Praça da Bíblia. A extensão
total da via fica próxima dos três quilômetros.
A empresa que está à frente do projeto é a
SCG Construtora Ltda. O investimento é de
R$ 1,4 milhão.
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 Da Redação- ADI-Curitiba
   Fotos: Divulgação

Nasce uma nova opção na política paranaense
A pós 40 anos à frente

do Positivo, um dos
principais grupos edu-
cacionais, industriais

gráficos e de informática do pais,
o Professor Oriovisto Guimarães
é pré-candidato ao Senado nas
eleições desse ano

O Brasil atravessa um mo-
mento de desilusão no cenário
político, efeito colateral da Ope-
ração Lava Jato, que revelou o
maior esquema de corrupção no
setor público brasileiro. Em con-
traponto a este quadro, o Profes-
sor Oriovisto desponta como o
nome para a mudança no quadro
político paranaense.

Aos 72 anos e com muito ânimo
para trabalhar, Oriovisto coloca a
sua experiência profissional e em-
presarial à disposição da socieda-
de para construção de um novo
país. Entre as mudanças emergen-
ciais necessárias, o professor de-
fende as reformas política, tributá-
ria, previdenciária e jurídica.

Nascido em Batatais- SP, morou
no interior do Paraná nas cidades
de Bela Vista do Paraíso, Manda-

Especial Associação dos Jornais Diários do Interior do Paraná - ADI-PR

O.G: Creio que há muito do setor priva-
do que pode e deve ser utilizado pelo gover-
no, por exemplo a produtividade, que é a
capacidade de fazer mais com menos di-
nheiro. Imagine que o país fosse um condo-
mínio com 200 apartamentos, onde todos
os condôminos pagassem uma taxa de 200
duzentos reais por mês. Seriam arrecada-
dos 40 mil reais para custear a manutenção
do prédio, como pagamento da energia elé-
trica, as zeladoras, a segurança e outros.

Agora, imagine duas hipóteses: o sín-
dico começaria a roubar o dinheiro. Rou-
bo é ilegal, ele poderia ser preso. Mas va-
mos dizer que o síndico não roubasse, não
fizesse nada de ilegal, mas que ele come-
çasse a contratar muitos funcionários.
Apesar de a necessidade ser de apenas

 Professor Oriovisto, o que o motivou
a entrar na política?

O.G: Quero retribuir ao país tudo o que ele me deu e fazer com
que o governo funcione melhor e os brasileiros sintam orgulho do
Brasil. Não preciso mais trabalhar por dinheiro e entro na vida
política para promover mudanças, sem atender aos interesses de
grupos. A reforma da previdência, por exemplo, é uma necessida-
de emergencial. O déficit no ano passado foi de 270 bilhões de
reais. É uma receita que não funciona, que concede privilégios enor-
mes a algumas pessoas e uma aposentadoria ridícula à maioria do
povo brasileiro.

Vou lutar também por uma reforma política, para acabar com
o foro privilegiado e com os excessos que existem no Senado, como
benefícios especiais, auxílio moradia e aposentadorias especiais.

No combate à corrupção, a reforma no judiciário é importantís-
sima. É preciso mudar as leis para que o condenado seja preso na
primeira ou segunda instância e não leve dez, 20, 30 anos, sempre
com a possibilidade de mais um recurso.

Para estar no Senado tem que ser honesto e entender de
Brasil e eu posso dizer que entendo. Além de minha experiência
empresarial, estudo economia, filosofia, sociologia e história do
Brasil há muitos anos. Coloco o meu nome para aqueles que não
querem reeleger um político pela décima vez. O Brasil tem um
encontro marcado com a verdade nas próximas eleições. É um
momento em que se pode optar pela moralização da política.
Vamos eleger 513 deputados e 54 senadores e se o povo quiser,
não precisa reeleger nenhum.

guari e Apucarana. É filho de famí-
lia de poucos recursos, viveu em
casa simples e cresceu entre livros
e discussões políticas. Mas sua
alma inquieta e sua veia empreen-
dedora queriam mais.

Aos 17 anos, mudou-se para
Curitiba. Morou na pensão da
dona Martha, na Praça Santos
Andrade, e deu aula particular
de matemática para ganhar a
vida. Passou nos vestibulares
de Engenharia e Ciências Econô-
micas, mas formou-se apenas
em Economia, na Universidade
Federal do Paraná.

Foi professor em cursinho pré-
vestibular e, com amigos, fundou
o Curso Positivo em Curitiba. De-
pois vieram as escolas de ensino
médio, ensino fundamental e a
Universidade Positivo, da qual foi
fundador e reitor durante dez
anos. É membro titular da Acade-
mia Paranaense de Letras. Partici-
pou também da criação da Positi-
vo Informática, que se transfor-
mou na maior fabricante brasilei-
ra de computadores. Deixou a pre-
sidência do grupo com cerca de dez
mil funcionários e mais de um mi-
lhão de alunos que utilizam o mé-
todo de ensino do Positivo ao re-
dor do Brasil e no exterior.

Como empresário e empreende-
dor, sempre acompanhou a política,
lutou contra o regime militar em 1968,
conhece a história do Brasil e suas ma-
zelas econômicas. Professor Oriovis-
to atendeu nossa reportagem para
uma conversa franca sobre sua pré-
candidatura ao Senado.

dois, ele contratasse dez, entre eles os pa-
rentes e conhecidos. O que aconteceria?
Todo o dinheiro arrecadado seria gasto
com apadrinhados e benefícios especiais.
Não haveria caixa para pagar a conta da
energia dos elevadores, que ficariam sem
manutenção e estragariam, nem para as
zeladoras e as demais despesas.

O que os moradores teriam que fa-
zer? Trocariam o síndico por outro que
não tivesse esta prática administrativa,
que não é ilegal, mas que causa tanto
mal como o roubo de dinheiro, ou se mu-
dariam, venderiam os apartamentos a
preço de banana para viver em outro pré-
dio, com um bom síndico.

A má administração acaba com o con-
domínio e com o país. O Brasil é um condo-

mínio, cada brasileiro paga uma taxa men-
sal. Todos nós entregamos ao governo 35%
dos nossos rendimentos. Contribuímos,
direta ou indiretamente, com o governo
que administra mal, emprega muita gen-
te, concede muitos benefícios e privilégios
e isso não é ilegal, ninguém vai preso.

A minha experiência da iniciativa pri-
vada é no sentido de que o dinheiro arre-
cadado com os impostos seja bem aplica-
do, porque há recursos suficientes para
fazermos um Brasil maravilhoso, com
saúde, educação e segurança de quali-
dade, mas é preciso administrar bem.

Quero representar bem o Paraná e
ajudar o Brasil a ser um país melhor para
todos nós, com honestidade, competên-
cia e muito trabalho.

De que forma a sua experiência empresarial poderá contribuir para a sua atuação política?

O DINHEIRO
ARRECADADO COM OS
IMPOSTOS SEJA BEM
APLICADO, PORQUE

HÁ RECURSOS
SUFICIENTES PARA

FAZERMOS UM BRASIL
MARAVILHOSO
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setor público brasileiro. Em con-
traponto a este quadro, o Profes-
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político paranaense.

Aos 72 anos e com muito ânimo
para trabalhar, Oriovisto coloca a
sua experiência profissional e em-
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de para construção de um novo
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do prédio, como pagamento da energia elé-
trica, as zeladoras, a segurança e outros.

Agora, imagine duas hipóteses: o sín-
dico começaria a roubar o dinheiro. Rou-
bo é ilegal, ele poderia ser preso. Mas va-
mos dizer que o síndico não roubasse, não
fizesse nada de ilegal, mas que ele come-
çasse a contratar muitos funcionários.
Apesar de a necessidade ser de apenas

 Professor Oriovisto, o que o motivou
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O.G: Quero retribuir ao país tudo o que ele me deu e fazer com
que o governo funcione melhor e os brasileiros sintam orgulho do
Brasil. Não preciso mais trabalhar por dinheiro e entro na vida
política para promover mudanças, sem atender aos interesses de
grupos. A reforma da previdência, por exemplo, é uma necessida-
de emergencial. O déficit no ano passado foi de 270 bilhões de
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mes a algumas pessoas e uma aposentadoria ridícula à maioria do
povo brasileiro.

Vou lutar também por uma reforma política, para acabar com
o foro privilegiado e com os excessos que existem no Senado, como
benefícios especiais, auxílio moradia e aposentadorias especiais.

No combate à corrupção, a reforma no judiciário é importantís-
sima. É preciso mudar as leis para que o condenado seja preso na
primeira ou segunda instância e não leve dez, 20, 30 anos, sempre
com a possibilidade de mais um recurso.

Para estar no Senado tem que ser honesto e entender de
Brasil e eu posso dizer que entendo. Além de minha experiência
empresarial, estudo economia, filosofia, sociologia e história do
Brasil há muitos anos. Coloco o meu nome para aqueles que não
querem reeleger um político pela décima vez. O Brasil tem um
encontro marcado com a verdade nas próximas eleições. É um
momento em que se pode optar pela moralização da política.
Vamos eleger 513 deputados e 54 senadores e se o povo quiser,
não precisa reeleger nenhum.
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lutou contra o regime militar em 1968,
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Todo o dinheiro arrecadado seria gasto
com apadrinhados e benefícios especiais.
Não haveria caixa para pagar a conta da
energia dos elevadores, que ficariam sem
manutenção e estragariam, nem para as
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O que os moradores teriam que fa-
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que não é ilegal, mas que causa tanto
mal como o roubo de dinheiro, ou se mu-
dariam, venderiam os apartamentos a
preço de banana para viver em outro pré-
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e isso não é ilegal, ninguém vai preso.
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cadado com os impostos seja bem aplica-
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Diversão
garantida
nas férias

 Férias com leitura
 A Biblioteca Pública Municipal de Casca-
vel realizará o projeto Férias com Leitura

nos dias 19 e 20 de julho às 15h.
Os dois encontros irão proporcionar

momentos de diversão e aprendizado às
crianças que poderão ler e ouvir históri-
as de escritores brasileiros como Ricar-

do Azevedo e Ruth Rocha.

 A partir da próxima sema-
na a criançada terá alguns dias
de descanso das aulas com as
aguardadas férias de julho.

Essa pausa de duas sema-
nas não precisa ficar limitada
às casas e para os pais que
não poderão dar uma atenção
maior aos filhos neste perío-
do, não faltam opções de ati-
vidades de recreação.

Uma das opções para crian-
ças que gostam de aventuras é
a Colônia de Férias da ForVibe
em Cascavel.

Um lugar para elas aprovei-
tarem o melhor da escalada e
com orientações de profissio-
nais qualificados foi preparado.

“Desde que a criança con-

siga subir na parede já pode par-
ticipar, mas dependendo da ida-
de, é preciso que esteja acom-
panhada dos pais”, explica a
instrutora Ana Júlia de Jesus.

O horário de funcionamento
da ForVibe é das 9h às 11h e
das 14h até as 21h. No entan-
to, a Colônia de Férias para cri-
anças segue até às 18h. O en-
dereço é Rua Pio XII, 857.

CLUBES
O Clube Comercial também conta com
atividades diversificadas na Colônia de
Férias que ocorre de 16 a 20 de julho,
das 13h30 às 17h30. Brincadeiras e

muita animação estão reservadas para
as crianças.  No Tuiuti uma programação

bastante diversificada será realizada
neste mesmo período. As inscrições para
sócios e não sócios podem ser feitas na

secretaria do Clube.

 RECREAÇÃO
Momentos de diversão também estão
garantidos pelo projeto “Brincando nas

Férias”, ofertado nas 27 unidades do Sesc
Paraná.  A programação será realizada
durante todo o mês de julho e neste ano

segue o tema Copa do Mundo.
As atividades do projeto variam entre uma
e duas semanas, conforme o interesse do

participante e o cronograma das unidades.

 ESPAÇO foi
preparado para
que crianças se
divirtam com
escaladas

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Divulgação
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NOTAS

Proteção de dados
O Conselho de Comunicação

Social, órgão auxiliar do
Congresso Nacional sobre
matérias relacionadas ao tema,
discutiu ontem o Projeto de Lei
da Câmara 53, que disciplina a
proteção dos dados pessoais e
a exploração destes por
empresas e pelo poder público.
O colegiado decidiu se abster e
não abrir um processo de
análise sobre a matéria. Com
isso, o PLC pode ser apreciado
no plenário do Senado. O texto,
aprovado na Câmara em maio,
disciplina a forma como as
informações são coletadas e
tratadas, especialmente em
meios digitais, como dados
pessoais de cadastro.

Um grupo de 100 membros do
Ministério Público (MP), entre pro-
curadores e promotores, entrou
com um pedido de providências no
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
contra o desembargador Rogério
Favreto, responsável por determi-
nar, também no domingo, a soltura
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Eles pedem o afastamento do
magistrado de suas funções.

Para os integrantes do MP, a
decisão de Favreto, que atendeu a
um pedido de deputados do PT du-
rante plantão no Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4), violou
“flagrantemente o princípio da co-
legialidade”, uma vez que, na visão
dos procuradores e promotores,
passou por cima da determinação
da 8ª Turma do tribunal.

O pedido de providências se
baseia em um trecho da resolução

Cida nos EUA
A governadora do Paraná,

Cida Borghetti, cumpre
agenda oficial nas cidades
de Washington e Nova Iorque,
nos Estados Unidos, dos
dias 14 a 18 de julho.
Na capital norte-americana, a
governadora se reúne com a
diretoria do Banco
Mundial para debater o
cronograma da execução
das obras e ações
relacionada ao empréstimo
que a entidade tem
com o Estado.
O Governo do Estado realiza
o Projeto Multissetorial
para o Desenvolvimento do
Paraná com recursos da
instituição internacional.

Vacinação
Prefeitos de 312 municípios

brasileiros foram oficiados pelo
Ministério Público Federal (MPF)
para que adotem as medidas
necessárias a fim de garantir a
adequada vacinação de
crianças. Dados do Ministério
da Saúde apontam que a
cobertura vacinal para a
poliomielite nessas cidades
está abaixo dos 50%, quando a
recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS) é que o
índice se mantenha em 95%. No
ofício, a procuradora federal dos
Direitos do Cidadão, Deborah
Duprat, solicita que seja
ampliado o horário de
funcionamento das
salas de vacina.

MP aciona Favreto no CNJ
do CNJ sobre o assunto, segundo
a qual “plantão judiciário não se
destina à reiteração de pedido já
apreciado no órgão judicial de ori-
gem ou em plantão anterior, nem à
sua reconsideração ou reexame”.

Os membros do Ministério Públi-
co querem que o CNJ analise se
Favreto cometeu “violação à ordem
jurídica” ao determinar a soltura de
Lula. Segundo eles, o desembarga-
dor não apresentou justificativa plau-
sível para reverter decisão colegia-
da anterior e soltar o ex-presidente.

O pedido de providências ataca
um dos principais argumentos de
Favreto, que para justificar a deci-
são de soltar Lula apresentou como
“fato novo” a condição de ele ser
pré-candidato à Presidência da Re-
pública, estando assim injustamen-
te impedido de participar de entre-
vistas, debates e sabatinas.

FAVRETTO mandou soltar o ex-presidente Lula
no domingo e criou uma polêmica jurídica

ARQUIVO
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 23
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 23

Apesar de o fim de semana ter
sido violento em Cascavel, os pri-
meiros seis meses deste ano ti-
veram bem menos homicídios
que o mesmo período do ano pas-
sado na cidade.

O número de assassinatos di-
minuiu mais de 40% em 2018,
que de janeiro a julho registrou
20 homicídios, em comparação
ao ano passado, quando foram
34 homicídios no mesmo perío-
do, de acordo com acompanha-
mento diário feito pela reporta-
gem do jornal Hoje News.

A maioria dos assassinatos re-
gistrada no primeiro semestre de
2018 ocorreu na região sul de Cas-
cavel. A região norte foi a segunda
colocada desta vez. As duas regi-
ões com UPS (Unidades Paraná Se-
guro). No primeiro semestre do ano
passado, a região norte foi a mais
violenta, seguida da região sul.

O que chama atenção é que as
vítimas de assassinatos continu-
am sendo jovens. Em 2018, a mai-
or parte dos assassinados tem
até 30 anos, classificação segui-
da por pessoas de até 40 anos.
Mesmo cenário encontrado no pri-
meiro semestre do ano passado.

Homicídios diminuem 40%
CASOS EM INVESTIGAÇÃO
São investigados pela Delegacia de Homicídios de Cascavel os dois
assassinatos registrados neste fim de semana. João Carlos Pedroso, que foi
degolado no Conjunto Melissa, região Norte da cidade, foi encontrado em
casa pela irmã. De acordo com a polícia, a casa não estava com sinais de
arrombamento ou de violência, o que quer dizer que a vítima foi surpreendida
pelo agressor e não reagiu. O crime foi cometido com requintes de crueldade.
Quanto ao homem baleado na noite de sábado no Bairro Cascavel Velho,
segundo a polícia, ele estava em uma lanchonete quando o atirador chegou e
disparou diversas vezes contra ele. A vítima tentou correr e pedir ajuda, mas foi
atingida mais algumas vezes e caiu morta.
Nos dois casos a Delegacia de Homicídios procura pelos autores do crime.

Armas de fogo
A quantidade de mortes violenta

em 2018 diminuiu, mas, além de o
cenário das vítimas jovens se

repetir, outro quesito
 que se mantém como em 2017 é
que a maioria dos assassinatos é

cometida com arma de fogo.
Dos 20 homicídios registrados

nos primeiros seis meses de 2018,
15 foram cometidos
 com arma de fogo
e cinco a facadas.

ASSASSINATOS do fim de semana são
investigados pela Delegacia de Homicídios, que
procura os autores dos crimes

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Confrontos
O número de confrontos com a
Polícia Militar também diminuiu
com relação a 2017. Foram cinco
nos primeiros seis meses do ano
passado, contra três registrados

de janeiro a junho de 2018. Neste
ano, um feminicídio, que é a

qualificação do homicídio
cometido contra mulher em

razão passional ou pela condição
de ser mulher, foi contabilizado,

contra três no mesmo período do
ano passado.
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Giro da
Violência
R$ 80 mil em mercadorias
A Receita Federal de Cascavel
apreendeu ontem R$ 80 mil em
mercadorias contrabandeadas do
Paraguai. Segundo informações da
Receita, foram recolhidos 244 volumes
de itens de informática, eletrônicos e
brinquedos. A ação da Receita Federal
ocorreu no município de Juranda.

Inquérito em conclusão I
A Polícia Civil de Assis Chateaubriand
deve encerrar na sexta-feira o
inquérito da morte do secretário de
Esportes do Município Elder Franzoi
Coutinho. Ele morreu atropelado na
quinta-feira, no Ginásio de Esportes
Tancredo Neves, no município de
Assis. O crime foi passional, segundo
a polícia, porque o acusado do crime
teria descoberto um relacionamento
extraconjugal da esposa com
o secretário.

Inquérito em conclusão II
O crime também foi premeditado
segundo a polícia. Sete pessoas
foram ouvidas e mais uma será
interrogada. O empresário acusado
do crime continua preso e
responderá por homicídio doloso,
quando há intenção de matar, além
de duas tentativas de homicídio, de
duas crianças que ficaram feridas
também pela camionete, usada
para matar Elder.

Celular clonado
O celular da primeira-dama de
Cascavel, Fabíola Paranhos, foi
clonado na manhã de ontem. Os
criminosos começaram a pedir
dinheiro emprestado para os
contatos de Fabíola, tal qual foi
praticado com o prefeito Leonaldo
Paranhos em março deste ano. Os
amigos perceberam a ação dos
criminosos e avisaram Fabíola, que
registrou um boletim de ocorrência.

Duas garotas que mantém relacionamento homoafetivo
registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil de Cascavel

após sofrerem agressão em uma casa noturna da cidade.
Segundo a polícia, elas não relataram reação homofóbica dos
acusados, mas disseram que uma confusão começou com um

grupo de pessoas, que as agrediram. Acusados e vítimas teriam
sido retiradas do local pela segurança e, do lado de fora, as

jovens teriam sido agredidas novamente. O boletim de ocorrên-
cia foi registrado e elas fizeram exame de lesão corporal. A

Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores.

Dia de competição

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

 Bombeiros de Cascavel, de To-
ledo e de Marechal Cândido Ron-
don passaram, logo cedo, por um
desafio ontem: a competição técni-
ca profissional, realizada na conhe-
cida como Praça da Bíblia, em fren-
te à Prefeitura de Cascavel.

Diversas atividades foram reali-
zadas na manhã toda, em alusão
ao Dia Nacional do Bombeiro, co-
memorado na semana passada.

“É uma competição técnico-
profissional que é realizada to-
dos os anos, que é alusiva ao Dia

Nacional do Bombeiro, mas tam-
bém promove capacitação técni-
ca dos profissionais, treinamen-
to físico e aprimoramento diante
de tantas ocorrências que nós
atendemos diariamente, além de
incentivar a questão técnica dos
nossos profissionais”, afirma a
tenente Marcela Schwendler, do
setor de Relações Públicas do
Corpo de Bombeiros.

AGRESSÃO GRATUITA

COMPETIÇÃO
técnica foi realizada
na manhã de ontem,

em frente à Prefeitura

 ATIVIDADE
foi realizada em

alusão ao Dia
Nacional do

Bombeiro
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Mesa de pré-candidatos
Embora com a eleição antecipada da Mesa Diretora da

Câmara de Vereadores, Gugu Bueno (PR) continua até o
fim do ano no cargo. Ele é pré-candidato a deputado

estadual – caso seja eleito, também se mantém na
Presidência até dezembro. É o que estabelece o Tribunal
Superior Eleitoral: titulares de cargos legislativos podem

se candidatar a outros cargos sem necessidade de
desincompatibilização. Portanto, Madril terá poucas
chances de substituir Gugu no plenário. Lado a lado,
agora, dois interessados em vagas na Alep (Assembleia

Legislativa). Madril não abrirá mão da disputa.

VISTAS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Depois que foi divulgado o celular do desembargador
Rogerio Favretto, aquele que mandou soltar Lula, um grupo
político de WhatsApp de Cascavel adicionou o magistrado.

 Alguns exageraram e baixaram o nível nas críticas
contra o desembargador e quando perceberam que o
número era real passaram a apagar as mensagens.

São mais de R$ 250 mil em impostos que a Prefeitura de
Cascavel decidiu abrir mão. O vereador Jaime Vasatta
pediu vistas ao projeto que só volta a discussão na
próxima segunda-feira. Os parlamentares querem mais
explicações sobre o pedido.

Mobilizações
Ainda ontem a bancada de
oposição pretendia se
reunir para definir quais
serão as estratégias para a
disputa da Mesa Diretora.
Se não tiver bate-chapa,
eles querem outras
possibilidades de
presidência: a questão
mesmo seria o vereador
Alécio Espínola no topo.

Jogada
De última hora, Sidnei
Mazzuti (PSL) e Misael Júnior
(PSC) abriram mão da
candidatura a vice-
presidência da Câmara: tudo
indica que seria uma suposta
negociação para vagas na
composição da próxima Mesa
Diretora. Mazzuti ficaria na

Comissão de Economia.

Orgulho
Parabenizado pelos aliados,
Madril obteve mais uma
marca história no Legislativo
de Cascavel lembrada pelo
vereador Paulo Porto
(PCdoB): é o primeiro negro
a compor a Mesa Diretora da
Câmara de Vereadores.

Quadrilha
O vereador Jorge Bocasanta
(Pros) soltou a língua ontem
durante votação do pedido
do Executivo para perdoar
taxas de lixo e proteção a
desastres da Unioeste.
“Quase uma quadrilha lá
dentro. O reitor, mesmo com
pedido do governo, mantém
os privilégios”.

Bate-chapa?

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

MADRIL é o novo vice-presidente
da Câmara

 A definição do novo
vice-presidente da Mesa
Diretora da Câmara de
Vereadores de Cascavel
indica muito mais que
uma nova composição
política: demonstra um
revés nas bancadas par-
lamentares do Município.
A oposição representada
por Policial Madril (PMB)
derrotou aliados da admi-
nistração municipal – na
disputa com Jaime Vasat-
ta (Podemos), após a bai-
xa de Rômulo Quintino
(PSL), que assumiu a Secre-
taria de Meio Ambiente.

Antes mesmo da vota-
ção, Madril pressionou os
colegas contra a parede.
“O que falo eu cumpro. As
pessoas que falam comi-
go devem cumprir. A vota-
ção hoje será um ponto
para ver a confiança e a
palavra de cada um. E na
hora de votar vamos ver
quem é quem”, disse o
parlamentar.

Na votação nominal
foram dez votos a favor de
Vasatta – que já é presi-
dente da Acamop (Asso-
ciação das Câmaras Mu-
nicipais do Oeste do Pa-
raná): Gugu Bueno, Alécio
Espínola, Aldonir Cabral,

Celso Dal Molin, Jaime
Vasatta, Jeferson Cordei-
ro, Josué de Souza, Ma-
zutti, Parra e Valdecir Al-
cântara. Madril obteve
maioria, onze votos: Car-
linhos de Oliveira, Da-
masceno Júnior, Jorge
Bocasanta, Fernando
Hallberg, Mauro Seibert,
Misael Júnior, Olavo San-
tos, Paulo Porto, Pedro
Sampaio, Policial Madril
e Serginho Ribeiro.

BANCADA OPOSICIONISTA
Madril acabou encabeçando a bancada oposicionista,
fechando a maioria dentro da Câmara dentre os 21
parlamentares – o que para o novo vice-presidente representa
um recado ao prefeito, Leonaldo Paranhos (PSC), sobre a
autonomia da Câmara. Ele agora além de pré-candidato a
deputado estadual está proposto a um bate-chapa com
Alécio Espínola (PSC), que já está com a candidatura
anunciada para Mesa Diretora, mas o nome ainda enfrenta
rejeição dentro da Casa de Leis. “Eleger Alécio seria o mesmo
que colocar a Câmara na Prefeitura”, dispara Madril.
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O deputado federal Alfredo
Kaefer(PP-PR) anunciou ontem a
liberação de R$ 4,5 milhões para
a construção de uma nova esco-
la no Bairro Morumbi.

A liberação dos recursos aten-
de pedidos do prefeito Leonaldo
Paranhos, da Secretária de Educa-
ção Márcia Baldini e da comunida-
de escolar do Bairro Morumbi que
há muito esperam por isso.

“Nós trabalhamos muito nas ul-
timas semanas lá em Brasília, e hoje
estou aqui para anunciar que o
FNDE-Fundo Nacional de Desenvol-

Kaefer anuncia
recursos à escola

DOZE SALAS
A diretora Simonete Doneda Bortoli agradeceu o empenho do deputado na
liberação dos recursos. “Hoje estamos realizando um sonho da comunidade
escolar do Bairro Morumbi. A nova escola, com 12 salas de aula vai
proporcionar mais conforto e segurança para nossos professores e alunos”, disse.
“A única forma de transformar as pessoas para que se tornem cidadãos
responsáveis é investindo maciçamente na educação, e essa tem sido uma das
minhas maiores prioridades no Congresso Nacional”, concluiu Kaefer.

EMPRÉSTIMO
MILIONÁRIO É
APROVADO
Foi aprovado por unanimidade
ontem o Projeto de Lei 78/2018
que autoriza a prefeitura a contratar
operação de crédito no valor de RS
12 milhões, destinados à realização
de obras de infraestrutura nas
estradas rurais. De acordo com a
prefeitura, “um dos maiores gargalos
do município de Cascavel é a falta
de infraestrutura adequada das
estradas rurais, devido à grande
extensão de malha viária, sendo
mais de 3.435 km de estradas
rurais”. A infraestrutura inadequada
prejudica o setor agropecuário,
causando danos aos seus usuários,
perda no escoamento da produção
agropecuária e dificulta a
locomoção dos moradores. As
obras devem ser de adequação e
cascalhamento; adequação e
calçamento poliédrico; obras de
calçamento poliédrico e obras de
pavimentação asfáltica sobre
calçamento poliédrico.
Com os R$ 12 milhões serão
executados aproximadamente 135
mil m² de obras de adequação, 60
mil m² de obras de cascalhamento,
98 mil m² de obras de calçamento
poliédrico e 48 km de obras de
pavimentação asfáltica sobre
calçamento poliédrico.

vimento da Educação aprovou a cons-
trução da nova escola no bairro Mo-
rumbi com 12 salas de aula. Os recur-
sos de 4 milhões e 500 mil reais já
estão garantidos, faltando apenas trâ-
mites burocráticos e em breve será
assinada a licitação para início das
obras. No ano que vem vocês já terão
uma nova escola”, disse Kaefer.

Atualmente a Escola Professo-
ra Kelly Christina Correa Trukane
Miranda funciona nas instalações
do antigo Caom e atende 270 alu-
nos em período normal e 140 em
período integral.

DEPUTADO ALFREDO KAEFER em evento na escola

DIVULGAÇÃO
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A Lei de Diretrizes Orçamentári-
as (LDO) para o exercício financei-
ro de 2019 foi aprovada em primei-
ra e em segunda votação em uma
sessão ordinária e outra extraordi-
nária realizadas ontem na Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep).
O projeto de lei nº 208/2018, do
Governo do Estado, passou na for-
ma de um substitutivo geral elabo-
rado pela Comissão de Orçamento
da Alep, que acatou 79 emendas à
proposta original apresentadas
pelos parlamentares. As emendas
dizem respeito, em sua maioria, ao
incremento das políticas e progra-
mas do governo, especialmente nas
áreas social, de educação e de in-
fraestrutura.

Deputados aprovam LDO
 Revisão geral
Já o projeto de lei nº 361/2018, de
autoria do Governo do Estado,
estabelece, para revisão geral anual
de 2018, o índice de 1% nas tabelas
de vencimento básico e de subsídio
das carreiras estatutárias civis e
militar deste Poder, passou em
primeira votação na sessão ordinária
desta segunda-feira. Já durante a
sessão extraordinária, quando seria
votada em segundo turno, a matéria
recebeu emenda de plenário e, com
isso, retorna à Comissão de
Constituição e Justiça, que se reúne
nesta terça-feira, às 13h30.

De acordo com o texto, a recei-
ta bruta prevista para o próximo
ano será de R$ 69,28 bilhões. O
limite para abertura de crédito adi-
cional pelo Executivo ficou em 10%.
O substitutivo prevê que, do orça-
mento, 9,5% sejam destinados ao
Poder Judiciário; 4,1% ao Ministé-
rio Público; 5% ao Poder Legislati-
vo; além de R$ 67,45 milhões para
a Defensoria Pública do Paraná,
como limite para elaboração de sua
proposta orçamentária e fixação de
despesas com recursos ordinários
do Tesouro Estadual.

REAJUSTES
As propostas de revisão de vencimentos de parte dos servidores públicos do
estado do Paraná também passaram em primeiro e em segundo turno nas
sessões ordinária e extraordinária realizadas ontem. Os projetos reajustam
em 2,76% os salários do funcionalismo da Defensoria Pública (PL 297/2018);
do Tribunal de Contas (PL 311/2018); do Ministério Público estadual (PL 298/

2018), e da Assembleia Legislativa (PL 304/2018). Com as dispensas de
votação da redação aprovadas em plenário, as matérias agora seguem

para sanção, ou veto do Governo do Estado.
A matéria que revisa em 2,76% os vencimentos dos servidores do Tribunal
de Justiça (PL 299/2018), também foi aprovada em primeira e em segunda

votação nas sessões ordinária e extraordinária. No entanto, o texto
recebeu uma emenda de redação e por isso não obteve a dispensa

de votação da redação final.
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DEPUTADOS durante a votação na tarde de ontem
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“Não se está diante de ordem
cautelar de segregação, mas,
sim, de execução provisória
da pena. Significa dizer que
se o deferimento de liminar

em juízo ordinário já é
excepcional, mais

excepcional ainda é o seu
deferimento em plantão”.

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

As atividades do
“Amor em Ação”,
que no próximo
sábado levará
ações sociais e

culturais às
famílias do Bairro

Santa Cruz.

A base do governo
na Câmara de

Vereadores que não
conseguiu emplacar

o vereador
Vasatta com

vice-presidente
do Legislativo.

João Pedro Gebran Neto,
relator da Lava Jato no

TRF-4, em novo despacho
ontem quando manteve o
ex-presidente Lula preso.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

17
Terça

Curitiba

15
Quarta

15
Terça

13
Quarta

555

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
27/07 - 17h22

MINGUANTE
06/07 - 04h52

NOVA
12/07 - 23h49

4

Parcialmente
Nublado

Parcialmente
Nublado

Parcialmente
Nublado

Parcialmente
Nublado

DIVULGAÇÃO

O TECO-TECO DE J. URUTU DE SOUZA
Lançado recentemente em primorosa edição, o

livro “Cascavel A Conquista do Oeste Paranaense”,
de Luiz Francisco Guil, começa remontando a ma-
cro-história da região e conclui entrando em parti-
cularidades da micro-história cascavelense.

Ao concluir a leitura, fica uma sensação de pe-
sar pelo fato de que todos os iniciadores de Casca-
vel já se foram. Mas, para nossa felicidade, ficaram
de muitos deles os filhos, netos e bisnetos, cuja ami-
zade nos faz tecer um reconfortante fio de lembran-
ças. No mais, Cascavel sempre foi uma cidade jo-
vem, e com a universitarização ficou ainda mais jo-
vem e vibrante num país que envelhece.

O desaparecimento dos pioneiros fica bem visí-
vel na leitura desse novo livro sobre Cascavel, que
faz uma resenha da historiografia e memorialística
existente e acrescenta depoimentos dos familiares
de pioneiros e belas imagens.

A certa altura, ao transcrever texto de um certo “J.
Urutu de Souza”, o autor anotou que nenhum de seus
entrevistados soube dizer quem seria esse personagem.

Por lapso de memória ou não ter conhecido o
jornal Correio do Oeste, não souberam dizer que
“Urutu”, na verdade, era um pseudônimo do dono
do jornal, Celso Formighieri Sperança.

Quando ele ironizava as autoridades pela incom-
petência no tratamento do aeroporto, sempre trata-
do em época eleitoral e depois esquecido, ele assi-
nava os textos como “J. Urutu de Souza” ou “Teco-
Teco”, apelido dado aos pequenos aviões monomo-
tores que pousam e decolam de qualquer clareira,
sem precisar de aeroporto.

Alceu A. Sperança - Escritor
alceusperanca@ig.com.br

Endividamento
O endividamento dos
paranaenses recuou 1,4
ponto percentual de maio
para junho. A Pesquisa de
Endividamento e
Inadimplência do
Consumidor (Peic) aponta
que 89,6% das famílias do
Paraná possuíam algum
tipo de dívida no mês de
junho. Em maio, esse
percentual era de 91%.
Na comparação com junho
de 2017, que marcava
88,7%, o indicador se
mostra praticamente
estável.

Concurso
O Município de Cascavel
vai abrir inscrições, a partir
do dia 23 de julho, para
concurso público em vagas
efetivas de nível médio
para secretário (a) de
escola (16 vagas) e para
técnico em segurança do
trabalho (duas vagas). Os
vencimentos variam de R$
1.681,90 para o cargo de
secretário (a) de escola,
até R$ 1.940,51 para o
cargo de técnico em
segurança do trabalho.
Informações no site
www.cascavel.pr.gov.br.
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gente@jhoje.com.br

Curso
Dias 18 e 19 será

ministrado o Curso
Internacional sobre

Incubação de Ovos, que
abrangerá todas as áreas de
conhecimento técnico de

incubatórios, desde o
manejo de granja de

matrizes, fertilidade, manejo
de ovos férteis, programas

de qualidade,
gerenciamento de dados

técnicos e administrativos,
implementação de

automação de processos,
construção e ampliação de
incubatórios, ventilação de
salas e máquinas, além de

outros temas atuais da área.
O curso será no

Hotel Deville Express.

Férias com Leitura
Dias 19 e 20 de julho

ocorre mais uma edição do
Férias com Leitura. As
histórias de  Ricardo

Azevedo e de Ruth Rocha
serão contadas de uma
maneira muito divertida

pela equipe da Biblioteca
Pública Sandálio dos
Santos. Não percam.

A entrada é franca e o
horário  é às 15h.

Felicidades!

Apresentação do Coral Cascavel Rosa, durante a posse da nova diretoria do
Movimento Cascavel Rosa, realizada no Copas Verdes Hotel

Bazar solidário
Neste sábado tem bazar
solidário com renda

revertida para custear a
cirurgia do cascavelense

Fábio Augusto Caliman que
descobriu grave

doença no cérebro.
A promoção é da Loja

Outlet Sport, localizada na
Rua Padre Anchieta,

509, no Parque
São Paulo, em Cascavel.

O bazar será
das 9h às 17h.

Maria Luísa dos Santos,
Sandra Ferreira Mello,

Sérgio Pereira Luz, Paulo
Luís Joca, Dionísio Souza
Santos, Pedro Henrique.

DIVULGAÇÃO

É preciso amar as pessoas
e usar as coisas e não amar
as coisas e usar as pessoas.

 Cecília Meireles

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Akitoshi Sigaki e Iolanda Maria Sigaki, que completaram
40 anos de casados dia 8 de de julho

DIVULGAÇÃO

Reciclagem
Amanhã, na Casanóz, tem a
Oficina de Compostagem em

Pequenos Espaços. Os
participantes vão aprender
como  reutilizar os resíduos
orgânicos, transformando-

os em  compostagem. A
oficina é gratuita mas quem

quiser pode  pode
contribuir com alimentos

não perecíveis.
Os materiais necessários são

3 baldes grandes com
tampa.

(pão de queijo/ maionese).
Mais informações pelo

telefone (41) 9 9711-1285.
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Advogado é o novo
ministro do Trabalho

 O advogado Caio Luiz de Al-
meida Vieira de Mello será o novo
ministro do Trabalho, informou há
pouco o Palácio do Planalto. Se-
gundo a Secretaria de Comunica-
ção Social da Presidência da Re-
pública, o presidente Michel Te-
mer dará posse ao novo ministro
hoje no Planalto.

Formado em direito pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), o desembargador aposen-
tado foi vice-presidente Judicial do
Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região, em 2008 e 2009.

Atualmente, Caio Luiz de Almei-
da Vieira de Mello atua no escritó-
rio de advocacia Sergio Bermudes
como consultor jurídico. “O presi-

dente me fez o convite, e eu acei-
tei”, disse Mello à Agência Brasil,
acrescentando que se pronunciará
amanhã na posse.

No último dia 5, o chefe da
Casa Civil da Presidência da Re-
pública, ministro Eliseu Padilha,
assumiu interinamente o Minis-
tério do Trabalho, no lugar de Hel-
ton Yomura, que pediu exonera-
ção do cargo após ser um dos
alvos da terceira fase da Opera-
ção Registro Espúrio, deflagrada
pela Polícia Federal (PF).

Exoneração
Em nota à imprensa

divulgada na noite de quinta-
feira (5), o Palácio do Planal-
to informou que Temer
recebeu e aceitou o pedido
de exoneração do ministro
do Trabalho. “O presidente
agradeceu sua dedicação à
frente da pasta”, diz a nota
da Secretaria de Comunica-
ção Social da Presidência.

 O desembargador João Pe-
dro Gebran Neto, do Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região, se-
diado em Porto Alegre, decidiu
ontem manter sua decisão que
impediu a soltura do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ontem (8), durante o plantão ju-
diciário, Gebran, relator dos

processos da Operação Lava
Jato, cassou decisão que havia
determinado a soltura de Lula e
tirou o processo do desembarga-
dor Rogério Favreto, que conce-
deu a liberdade. O pedido foi mo-
tivado por um habeas corpus pro-
tocolado por deputados do PT.

Ao receber o processo nesta

segunda, Gebran Neto manteve
sua decisão e ainda impediu que
a corregedoria do tribunal e o
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) sejam acionados para apurar
o suposto descumprimento do al-
vará de soltura pelo juiz federal
Sérgio Moro, que deveria efetivar a
soltura de Lula, segundo Favreto.

Mantida decisão que impediu soltura de Lula

CAIO Luiz de Almeida Vieira, novo ministro do
Trabalho
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • GLOBO  • DEUS SALVE O REI

MALHAÇÃO
Amanda decide ajudar Alex no lu-

gar de Hugo. Tito e Garoto se animam
com o apoio de Heitor. A galera espe-
cula sobre o doador misterioso. Tito
convida os amigos para o show benefi-
cente. Rafael tenta conversar com Már-
cio sobre Alex. Amanda chega à dele-
gacia com Kavaco. Brigitte se oferece
para dar aula para Getúlio. Maria Alice
tenta consolar Alex. Amanda conta a
Kavaco como foi seu depoimento. Alex
beija Maria Alice. Gabriela se consola
com Roberto. Carol decide ir na dele-
gacia. Davi avisa a Garoto que um pro-
dutor musical irá ao show beneficente.
Alex vai falar com Rafael na companhia
de Gabriela.

ORGULHO E PAIXÃO
Lady Margareth afirma que se vin-

gará de Darcy e Elisabeta. Julieta se
emociona com a declaração de Cami-
lo. Olegário expulsa Uirapuru da man-
são de Julieta. Ema aceita trabalhar com
Ludmila e Ernesto se anima. Mariana
inventa para a família que está namo-
rando Mário e Cecília se surpreende
com a irmã. Amélia exige que Mariko

Afonso diz a Gregório que eles precisam vigiar
os passos de Catarina. Selena e Amália decidem
ir à casa do pai de Héber para investigar o paradei-
ro de Augusto. Catarina manda Delano seguir Se-
lena e Amália. Romero encontra uma substância
suspeita nas galerias da mina e Afonso pede que
Olegário investigue. Enoque blefa, dizendo a Amá-
lia e Selena que Augusto foi para o convento. Ulis-
ses surpreende Teodora com um beijo. Amália e
Selena constatam que Enoque as enganou. Au-
gusto diz a Enoque que precisa fugir. Olegário con-
firma que a substância encontrada é um explosivo
e Afonso conclui que o desabamento da mina não
foi um acidente. Delano alerta a Catarina que Amá-
lia e Selena estão à procura de Augusto.

não revele seu estado de saúde. Mário/
Mariana aceita a proposta de Brandão.
Rômulo tenta se desculpar com Fani.
Elisabeta convida Darcy para ser seu
sócio no jornal. Xavier apresenta Kleber
para Lady Margareth.

SEGUNDO SOL
Manuela se desespera e Ícaro ten-

ta acalmar a irmã. Maura e Selma che-
gam para o jantar na casa de Ionan e
Doralice. Ícaro não conta para Laureta
o que descobriu sobre Luzia/Ariella. Io-
nan se envergonha com o interrogatório
que Doralice faz com Maura e Selma.
Edgar discute com Karen. Roberval ten-
ta se reconciliar com Cacau. Dodô se
alarma quando Clóvis afirma que reco-
nhecerá Badu como seu filho.

ONDE NASCEM OS FORTES
Maria tenta salvar Hermano, que

acaba brigando com Simplício. Clemen-
tino avisa a Damião do destino de Clé-
cio. Hermano entrega Simplício na de-
legacia e discute com Maria. Aurora
conta para Rosinete que interrompeu
sua medicação. Damião atenta contra
a vida de Clécio, mas acaba assassi-
nado por Agripino Gogó. Pedro conta
para Cássia do atentado e ela se preo-
cupa. Hermano confessa a Valquíria que

se encontrou com Maria. Tião das Ca-
cimbas procura Cássia e Maria. Pedro
discute com Ramiro.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Artêmio diz a “Franco” que a fortuna

e a vitalidade que tem é produto do ódio
que sente pela família Elizalde. Eduar-
do tenta convencê-lo de que Gonçalo é
inocente de todo mal que lhe fizeram.
Artêmio responde que Gonçalo é her-
deiro e sua arma é que ninguém saiba
de sua existência e afirma que Liliana,
que tem o diário em seu poder, só sairá
morta de sua casa.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Guilherme toca violão e canta com

Raquel. Mirela escuta e vai falar com
os dois e revela que criaram um perfil na
rede social que chama “Branca Bolada”.
Apesar dos “memes” na web, Dona Bran-
ca fica feliz e se sente famosa. Guilher-
me conta para as amigas que Jeferson e
Vini tiraram ele do grupo. Afonso vê Poli-
ana e faz perguntas sobre Luísa. Raquel
e Mirela tentam fazer Jeferson e Vini re-
pensar a decisão de tirar Guilherme do
grupo. Sr. Pendleton conversa com Sara
para tentar descobrir onde Poliana mora.

Amália confirma que está atrás de provas
dos crimes cometidos por Catarina

 • SBT

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Dinamismo nas energia dos arianos.
Que haja o espaço ao indivíduo, mas
reconhecendo que somos parte de
algo maior, ariano. Cor cinza.

To
ur

o

Taurinos não gostam da sensação de
não estarem no controle das situações.
O momento atual pede entrega ao que
não se conhece, aos mistérios e às
surpresas. Cor verde.

G
êm

os

É por meio das amizades que é esti-
mulado a se renovar e a se reinven-
tar, geminiano. Mudanças nos planos,
nos projetos e esperanças são uma
tendência astrológica.  Cor branco.

C
ân

ce
r Surpresas e mudanças estão ocorren-

do na vida profissional. Necessidade
de autonomia. Independência e indi-
vidualidade não excluem carinho.
Aprendizados emocionais. Cor verde.

Le
ão

Dia que enfatiza conhecimentos, cren-
ças, individualidade e relacionamen-
tos, leonino. Cuidado com a imposição
veemente do que você pensa e acre-
dita. Respeite diferenças.  Cor azul.

V
ir

ge
m

Desafio entre autonomia e dependên-
cia é o ponto chave desta semana, vir-
giniano. Colabore, mas não dependa
ou aja de forma carente. Faça a sua
parte com consciência. Cor verde.

Li
br

a

 Importância de uma nova forma de
vivenciar as relações e de expressar
sua identidade. Independência e for-
ça de ação para gerar uma nova co-
laboração. Cor vermelho.

E
sc

or
pi

ão Dia que enfatiza a necessidade de
novas ações em relação ao trabalho e
à saúde. Dinamismo, mas também
pressa e impaciência que podem acir-
rar conflitos. Cor amarelo.

Sa
gi

tá
ri

o Um dia com forte energia emocional,
mas cuidado com egoísmo e precipita-
ção. Você vem se deparando com
novos sentimentos e desejos e novas
situações na vida afetiva.  Cor branco.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Estímulo a atitudes independentes, que

não devem ser confundidas com ego-
ísmo. Novas situações no âmbito do-
méstico e familiar. Desafios emocionais
e profissionais.  Cor verde.

A
qu

ár
io Novas ideias e interesses caracteri-

zam o astral do dia. Forte estímulo
mental. Tendência à inquietação e ao
nervosismo, se não canalisar a forte
energia do momento. Cor cinza.

 P
ei

xe
s Confronto entre os seus valores e os

alheios, entre independência e cola-
boração. Momento oportuno para o
desenvolvimento de novos potenciais,
talentos e valores.  Cor verde.


