
Restituição do IRPF
injeta RS 22 milhões
A economia de Cascavel começa a ser aquecida hoje com a restituição do primeiro lote

do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF). São mais de 15 mil contribuintes
com direito à restituição que, neste primeiro momento, vai movimentar R$ 22,3 milhões.

Neste ano, idosos com idade acima de 60 anos, portadores de deficiência física ou
mental e profissionais do magistério têm prioridade no recebimento da restituição.
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Segurança total
Sob um forte esquema de segurança, os acusados de tramarem a

morte da psicóloga Melissa Almeida, que trabalhava na Penitenciária
Federal de Catanduvas, começaram a ser ouvidos na manhã de ontem
pela Justiça Federal em Cascavel. A Avenida Tancredo Neves chegou a

ser interditada pela polícia. Os depoimentos seguem durante o dia
de hoje. O crime teria sido planejado pela facção criminosa PCC.
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Cascavel x Marechal na Neva

A cidade de Cascavel recebe neste
fim de semana as disputas da 4ª
etapa do Campeonato Paranaense
de Tênis de Mesa. A competição
tem mais de 300 atletas inscritos de
todo o estado, sendo 42 deles, de
Cascavel. A competição será toda
desenvolvida na Associação Atlética
Coopavel, com a abertura do evento

O Ginásio da Neva volta a ser
palco de um duelo de gigantes
do salonismo estadual neste sá-
bado, dia no qual o Cascavel re-
cebe o Marechal em clássico
pela Série Ouro do Paranaense
de Futsal. O jogo está marcado
para as 19h, pela 13ª rodada.

A Serpente chega reforçada
para este jogo, depois de ter sido
derrotada por 2 a 0 pelo Pato
Branco, na noite de quarta-feira,
num jogo no qual o técnico Nei
Victor, o goleiro Ari e os alas Ra-
finha e Adeirton foram desfal-
ques por suspensão. Nesta noi-
te, apenas Rafinha deve seguir
fora, por lesão na clavícula.

Tira dúvidas
A Secretaria Municipal de Cultura e Esportes abre um espaço para tornar público
e esclarecer os principais pontos sobre a Lei Federal 13.019/2014 em vigor desde

2017. O encontro será neste sábado, das 9h às 12h no Auditório do Teatro
Municipal Sefrin Filho. A reunião é aberta a todas as secretarias municipais e a

todos interessados pois não se trata apenas da captação de recursos municipais
para a área do esporte ou da cultura. Na ocasião, serão apresentadas

informações relativas a: Papel do Concedente (Município de Cascavel); Papel do
Tomador (Entidades); Planejamento de Projetos; Formalização de projetos;

Execução; e Prestação de contas.

CICLISMO
Diversos ciclistas de Cascavel terão um domingo quente neste fim de semana. Isso
pelo menos para 40 atletas da modalidade que representarão Cascavel na 5ª etapa
do Campeonato Regional Oeste de Mountain Bike, que será realizada em Novo
Sobradinho, distrito de Toledo. A largada está prevista para as 8h. Cascavel terá
competidores nas categorias Ppró (profissional): elite masculina, elite feminina,
máster A1, máster B1, máster B2 e sub-30; e Sport (amador): juvenil, júnior,
infanto-juvenil, feminino e masculino. Para os corredores da categoria Pró, o desafio
será de 59 km e mais 6 km de trilhas leves. Para os ciclistas da categoria Sport a
prova será de 32 km e mais 3 km de trilhas leves. Esta etapa do Regional Oeste é
válida também como a 2º etapa do Campeonato Paranaense de Mountain Bike e é
uma prévia para a etapa que será em Cascavel, no dia 1º de julho.

Estadual de tênis de mesa
marcada para as 8h30 deste sábado.
A equipe cascavelense contará com
representantes no naipe feminino das
categorias pré-pré-mirim, infantil,
juvenil, juventude, adulto, lady v3,
veterano v6, duplas. Já no naipe
feminino os donos da casa
competirão nas categorias mirim,
juvenil, juventude, adulto, sênior v3,

veterano v4, dupla, dupla mista,
especial A.
Dentre os anfitriões da etapa
estarão sete atletas do projeto
desenvolvido no Colégio Estadual
Padre Carmelo Perrone e na
Associação de Moradores do
Bairro Pioneiros Catarinenses,
sendo três deles haitianos.

FÁBIO DONEGÁ
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ORússia 3 1 1 0 0 5 0 5
Egito 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguai 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Saudita 0 1 0 0 1 0 5 -5

Time P J V E D GP GC SG
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanha 0 0 0 0 0 0 0 0
Marrocos 0 0 0 0 0 0 0 0
Irã 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GP GC SG
França 0 0 0 0 0 0 0 0
Austrália 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GP GC SG
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Islândia 0 0 0 0 0 0 0 0
Croácia 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigéria 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GP GC SG
Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
Suíça 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
Sérvia 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GP GC SG
Alemanha 0 0 0 0 0 0 0 0
México 0 0 0 0 0 0 0 0
Suécia 0 0 0 0 0 0 0 0
Coreia do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GP GC SG
Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunísia 0 0 0 0 0 0 0 0
Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GP GC SG
Polônia 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
Colômbia 0 0 0 0 0 0 0 0
Japão 0 0 0 0 0 0 0 0

Atual vice-campeã, a Argentina
estreia na Copa do Mundo Rússia
2018 diante da estreante Islândia,
que às 10h (de Brasília) deste sá-
bado fará sua primeira partida na
história da competição.

“Para nós, é o maior jogo de
nossas vidas. Nosso primeiro
jogo na história da Copa do Mun-
do, o maior torneio de todos”,
disse Gislason, atacante de 30
anos que defende o SV Sandhau-
sen, na segunda divisão do Cam-

 QUE ALEMANHA?
A Alemanha inicia a defesa do
título da Copa do Mundo neste
domingo, às 12h (de Brasília),
contra a seleção do México.
Azarões, os mexicanos não
temem a seleção de Joaquim
Löw. Pelo menos é esse o
pensando deixado transparecer
pelo zagueiro Carlos Salcedo: “O
Osorio (Juan Carlos, treinador)
nos disse que só há três
jogadores capazes de fazer os
gols que mudam ou definem um
jogo. E nenhum deles joga com a
Alemanha. Nem Messi, nem
Neymar, nem Cristiano Ronaldo.
A Alemanha não é invencível, é
um time de respeito. E nós
temos respeito, mas eles não
têm nenhum desses jogadores”,
disse Salcedo. Há um ano, na
Copa das Confederações, a
Alemanha, com um time
alternativo, goleou o México por
4 a 1, na semifinal, e depois
terminou campeã do torneio.

HOJE
9h Egito x Uruguai
12h Marrocos x Irã
15h Portugal x Espanha

SÁBADO
7h França x Austrália
10h Argentina x Islândia
13h Peru x Dinamarca
16h Croácia x Nigéria

DOMINGO
9h Costa Rica x Sérvia
12h Alemanha x México
15h Brasil x Suíça

JOGAM NA COPA 2018

Primeiro clássico na Copa

 SALAH X SUÁREZ
Definitivamente, a Copa do Mundo 2018 começa a ganhar cara de competição a partir
desta sexta-feira. A partir de agora serão ao menos três jogos por dia pela competição.
Além do clássico Portugal x Espanha, destaque hoje também para o duelo entre Egito e

Uruguai, que fecha a 1ª rodada do Grupo A. O jogo está marcado para as 9h (de
Brasília), em Ecaterimburgo, e opõe os dois favoritos a avançar de fase pela chave, que
foi aberta com a impressionante goleada da Rússia sobre a Arábia Saudita, por 5 a 0.
Copeira (está em 13ª edição) e bicampeã (1930 e 1950), a seleção uruguaia deve ter a

última oportunidade de título com os veteranos Luís Suárez e Edinson Cavani, de 31
anos cada, e o técnico Óscar Tabárez, de 71 anos. Juntos, eles foram semifinalistas em

2010 e caíram nas oitavas em 2014. No jogo de hoje, destaque para o duelo
individuais entre a dupla ofensiva da Celeste contra a dupla formada por Mohamed

Elneny/Mohamed Salah, jogadores em alta na seleção do Egito, que disputa sua
terceira Copa, após as edições de 1934 e 1998. Na temporada, Salah fez 32 gols com a
camisa do Liverpool e Suárez fez 25 pelo Barcelona. Destaque também o goleiro egípcio
Essam El-Hadary, que aos 45 anos se tornará o jogador mais velho a atuar em Copas.

 A Copa do Mundo Rús-
sia 2018 terá um dia par-
tidas decisivas nesta sex-
ta-feira, com confronto en-
tre os principais concor-
rentes às vagas nas oita-
vas de final pelos grupos
A e B. Pela chave B, Portu-
gal e Espanha medem for-
ças às 15h (de Brasília) no
Estádio Olímpico de Fisht,
em Sochi.

Campeã mundial há oito
anos e da Europa em 2008
e 2012, a seleção espa-
nhola chega para a compe-
tição deste ano em evidên-
cia pela saída do técnico
Julen Lopetegui – e a che-
gada de Fernando Hierro -
às vésperas da estreia e
também por não perder há
quase dois anos. A última
derrota foi na Eurocopa
2016, vencida justamente
por Portugal.

O último revés da Espa-
nha foi para a Itália, em 26
de junho daquele ano. Des-
de então, realizou 20 parti-
das, com 14 vitórias e seis
empates. Na reta final de pre-
paração para a Copa, derro-
tou a Tunísia (1 a 0) e empa-
tou com a Suíça (1 a 1).

Ótima estreia
A Rússia deixou as desconfianças da torcida e imprensa de lado e abriu a

Copa do Mundo com uma goleada por 5 a 0 sobre a Arábia Saudita,
ontem, no Estádio Luzhniki, em Moscou. O triunfo encerrou um jejum dos

anfitriões do torneio de sete jogos sem vitórias. O primeiro gol desta
edição do torneio foi marcado logo aos 12min do primeiro tempo, pelo

meia Iury Gazinsky, que eterniza, assim, seu nome na história dos
Mundiais. Denis Cheryshev (duas vezes), Artem Dzyuba e Aleksandr

Golovin dar números finais ao duelo.

FIFA

peonato Alemão.
“Queremos continuar fazendo

história, simplesmente. Tudo bem
se os outros times nos subesti-
mam, isso nos beneficia”, engros-
sou o discurso o meia Arnor Traus-
tason, de 25 anos e jogador do
Malmö, da Suécia.

Favorita, a seleção argentina
focou os treinos pré-estreia na mo-
vimentação de sua defesa, princi-
palmente em jogadas de bola pa-
rada, com o objetivo de neutrali-

zar o ataque da Islândia.
O técnico Jorge Sampaoli preten-

de minimizar os riscos das jogadas
de bola parada, principalmente le-
vando em conta que a seleção ar-
gentina tem uma das menores mé-
dia de altura (1,79m) entre as sele-
ções da Copa, acima apenas de
Portugal, Japão, Peru e Arábia Sau-
dita, enquanto a Islândia esta en-
tre as equipes mais altas (1,84m),
só atrás de Bélgica, Sérvia, Alema-
nha, Suécia, Dinamarca e Croácia.

Pequenos argentinos estreiam contra gigantes estreantes da Islândia

 Após ficar 14 meses sem atuar, mas sem perder as esperanças de
disputar sua primeira e possivelmente última Copa do Mundo, o

atacante Paolo Guerrero deverá fazer parte do time titular do Peru que
enfrenta a Dinamarca neste sábado, às 13h (de Brasília), pelo Grupo C.

O artilheiro da seleção comandada por Ricardo Gareca só disputa a
competição graças a um efeito suspensivo para a punição por uso de

substância proibida. O detalhe é que até mesmo os capitães de
Dinamarca, França e Austrália, adversários do Peru na fase de grupos,

enviaram carta à Corte Arbitral do Esporte pedindo diminuição da pena.



ESPORTE22 HOJE NEWS, 15 DE JUNHO DE 2018 ESPORTE 23CASCAVEL, 15 DE JUNHO DE 2018

EEEEE

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O

FFFFF

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O

GGGGG

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O

HHHHH

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O

AAAAA

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O

Time P J V E D GP GC SG
BBBBB

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O

CCCCC

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O

DDDDD

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

O
G

R
U

P
O

G
R

U
P

ORússia 3 1 1 0 0 5 0 5
Egito 0 0 0 0 0 0 0 0
Uruguai 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Saudita 0 1 0 0 1 0 5 -5

Time P J V E D GP GC SG
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanha 0 0 0 0 0 0 0 0
Marrocos 0 0 0 0 0 0 0 0
Irã 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GP GC SG
França 0 0 0 0 0 0 0 0
Austrália 0 0 0 0 0 0 0 0
Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GP GC SG
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Islândia 0 0 0 0 0 0 0 0
Croácia 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigéria 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GP GC SG
Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
Suíça 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
Sérvia 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GP GC SG
Alemanha 0 0 0 0 0 0 0 0
México 0 0 0 0 0 0 0 0
Suécia 0 0 0 0 0 0 0 0
Coreia do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GP GC SG
Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunísia 0 0 0 0 0 0 0 0
Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0

Time P J V E D GP GC SG
Polônia 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
Colômbia 0 0 0 0 0 0 0 0
Japão 0 0 0 0 0 0 0 0

Atual vice-campeã, a Argentina
estreia na Copa do Mundo Rússia
2018 diante da estreante Islândia,
que às 10h (de Brasília) deste sá-
bado fará sua primeira partida na
história da competição.

“Para nós, é o maior jogo de
nossas vidas. Nosso primeiro
jogo na história da Copa do Mun-
do, o maior torneio de todos”,
disse Gislason, atacante de 30
anos que defende o SV Sandhau-
sen, na segunda divisão do Cam-

 QUE ALEMANHA?
A Alemanha inicia a defesa do
título da Copa do Mundo neste
domingo, às 12h (de Brasília),
contra a seleção do México.
Azarões, os mexicanos não
temem a seleção de Joaquim
Löw. Pelo menos é esse o
pensando deixado transparecer
pelo zagueiro Carlos Salcedo: “O
Osorio (Juan Carlos, treinador)
nos disse que só há três
jogadores capazes de fazer os
gols que mudam ou definem um
jogo. E nenhum deles joga com a
Alemanha. Nem Messi, nem
Neymar, nem Cristiano Ronaldo.
A Alemanha não é invencível, é
um time de respeito. E nós
temos respeito, mas eles não
têm nenhum desses jogadores”,
disse Salcedo. Há um ano, na
Copa das Confederações, a
Alemanha, com um time
alternativo, goleou o México por
4 a 1, na semifinal, e depois
terminou campeã do torneio.

HOJE
9h Egito x Uruguai
12h Marrocos x Irã
15h Portugal x Espanha

SÁBADO
7h França x Austrália
10h Argentina x Islândia
13h Peru x Dinamarca
16h Croácia x Nigéria

DOMINGO
9h Costa Rica x Sérvia
12h Alemanha x México
15h Brasil x Suíça

JOGAM NA COPA 2018

Primeiro clássico na Copa

 SALAH X SUÁREZ
Definitivamente, a Copa do Mundo 2018 começa a ganhar cara de competição a partir
desta sexta-feira. A partir de agora serão ao menos três jogos por dia pela competição.
Além do clássico Portugal x Espanha, destaque hoje também para o duelo entre Egito e

Uruguai, que fecha a 1ª rodada do Grupo A. O jogo está marcado para as 9h (de
Brasília), em Ecaterimburgo, e opõe os dois favoritos a avançar de fase pela chave, que
foi aberta com a impressionante goleada da Rússia sobre a Arábia Saudita, por 5 a 0.
Copeira (está em 13ª edição) e bicampeã (1930 e 1950), a seleção uruguaia deve ter a

última oportunidade de título com os veteranos Luís Suárez e Edinson Cavani, de 31
anos cada, e o técnico Óscar Tabárez, de 71 anos. Juntos, eles foram semifinalistas em

2010 e caíram nas oitavas em 2014. No jogo de hoje, destaque para o duelo
individuais entre a dupla ofensiva da Celeste contra a dupla formada por Mohamed

Elneny/Mohamed Salah, jogadores em alta na seleção do Egito, que disputa sua
terceira Copa, após as edições de 1934 e 1998. Na temporada, Salah fez 32 gols com a
camisa do Liverpool e Suárez fez 25 pelo Barcelona. Destaque também o goleiro egípcio
Essam El-Hadary, que aos 45 anos se tornará o jogador mais velho a atuar em Copas.

 A Copa do Mundo Rús-
sia 2018 terá um dia par-
tidas decisivas nesta sex-
ta-feira, com confronto en-
tre os principais concor-
rentes às vagas nas oita-
vas de final pelos grupos
A e B. Pela chave B, Portu-
gal e Espanha medem for-
ças às 15h (de Brasília) no
Estádio Olímpico de Fisht,
em Sochi.

Campeã mundial há oito
anos e da Europa em 2008
e 2012, a seleção espa-
nhola chega para a compe-
tição deste ano em evidên-
cia pela saída do técnico
Julen Lopetegui – e a che-
gada de Fernando Hierro -
às vésperas da estreia e
também por não perder há
quase dois anos. A última
derrota foi na Eurocopa
2016, vencida justamente
por Portugal.

O último revés da Espa-
nha foi para a Itália, em 26
de junho daquele ano. Des-
de então, realizou 20 parti-
das, com 14 vitórias e seis
empates. Na reta final de pre-
paração para a Copa, derro-
tou a Tunísia (1 a 0) e empa-
tou com a Suíça (1 a 1).

Ótima estreia
A Rússia deixou as desconfianças da torcida e imprensa de lado e abriu a

Copa do Mundo com uma goleada por 5 a 0 sobre a Arábia Saudita,
ontem, no Estádio Luzhniki, em Moscou. O triunfo encerrou um jejum dos

anfitriões do torneio de sete jogos sem vitórias. O primeiro gol desta
edição do torneio foi marcado logo aos 12min do primeiro tempo, pelo

meia Iury Gazinsky, que eterniza, assim, seu nome na história dos
Mundiais. Denis Cheryshev (duas vezes), Artem Dzyuba e Aleksandr

Golovin dar números finais ao duelo.

FIFA

peonato Alemão.
“Queremos continuar fazendo

história, simplesmente. Tudo bem
se os outros times nos subesti-
mam, isso nos beneficia”, engros-
sou o discurso o meia Arnor Traus-
tason, de 25 anos e jogador do
Malmö, da Suécia.

Favorita, a seleção argentina
focou os treinos pré-estreia na mo-
vimentação de sua defesa, princi-
palmente em jogadas de bola pa-
rada, com o objetivo de neutrali-

zar o ataque da Islândia.
O técnico Jorge Sampaoli preten-

de minimizar os riscos das jogadas
de bola parada, principalmente le-
vando em conta que a seleção ar-
gentina tem uma das menores mé-
dia de altura (1,79m) entre as sele-
ções da Copa, acima apenas de
Portugal, Japão, Peru e Arábia Sau-
dita, enquanto a Islândia esta en-
tre as equipes mais altas (1,84m),
só atrás de Bélgica, Sérvia, Alema-
nha, Suécia, Dinamarca e Croácia.

Pequenos argentinos estreiam contra gigantes estreantes da Islândia

 Após ficar 14 meses sem atuar, mas sem perder as esperanças de
disputar sua primeira e possivelmente última Copa do Mundo, o

atacante Paolo Guerrero deverá fazer parte do time titular do Peru que
enfrenta a Dinamarca neste sábado, às 13h (de Brasília), pelo Grupo C.

O artilheiro da seleção comandada por Ricardo Gareca só disputa a
competição graças a um efeito suspensivo para a punição por uso de

substância proibida. O detalhe é que até mesmo os capitães de
Dinamarca, França e Austrália, adversários do Peru na fase de grupos,

enviaram carta à Corte Arbitral do Esporte pedindo diminuição da pena.
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Escoar a produção agropecuária
de algumas propriedades rurais de
Cascavel se tornou um verdadeiro
desafio. Com trechos em péssimo
estado de conservação, muitas
estradas ficam intransitáveis em
períodos de chuva.

Morador do Distrito de Dia-
mante, Benedito Faustino diz que
é impossível trafegar pelas estra-
das rurais. “Há vezes que nem o
trator consegue puxar os cami-
nhões, carros, nada passa. Quan-

Além da qualidade das estradas, um serviço que deixa a desejar é a segurança
pública. “Falta policiamento na área rural, a patrulha passa bem pouco. O pessoal
da cidade vem nas nossas casas e levam tudo que da, está ficando cada vez mais
inseguro viver aqui”, diz o morador Benedito Faustino. Ele cobra mais presença da
Guarda Municipal (GM).
O diretor da GM, Avelino José Novakoski, concorda que falta rondas na área
rural. “Nós gostaríamos de atender a toda a população, mas hoje temos somente
duas viaturas para a área rural. Na medida do possível os servidores tentam
passar no máximo de lugares nos distritos”.
Há uma base da GM em Sede Alvorada e outra em Juvinópolis que a partir dali
os agentes percorrem as estradas. “Atualmente estamos em processo de posse de
alguns servidores, eles estão em treinamentos. Assim que chegarem, estamos
vendo para comprar novas viaturas e elaborando planos para a maior cobertura e
melhor atendimento da área rural”, destaca.

Estradas rurais precárias
do chove é impossível”, observa.

Um fazendeiro que usa com fre-
quência a estrada de Jangada Ta-
borda, que pediu para ter a identi-
dade preservada, contou que não
há obras nas vias há pelo menos
15 anos. “Parece que para nós não
tem prefeito, nunca é feito nada. As
estradas com pedra grandes, ponti-
agudas cortam os pneus, eu mes-
mo já gastei muito, cada vez que pas-
so é um pneu danificado. As estra-
das foram esquecidas de vez”, diz.

O agropecuarista diz que a co-
munidade já tentou diálogo com
o poder público, mas não encon-
tra agenda disponível para apre-
sentar as reivindicações. “Quan-
do queremos conversar sobre a
situação todos sempre estão em
reunião, nunca é feito nada. Falam
que não tem maquinário para os
procedimentos”, conta. Ele calcu-
la que 80% daquela parte da área
rural de Cascavel está completa-
mente abandonada.

SERVIÇOS EM
ANDAMENTO
A diretora da Secretaria de
Agricultura de Cascavel, Leila
Viana, informou que serviços
estão sendo realizados nas
estradas rurais, dentre elas a de
Jangada Taborda. “Devido ao
mau tempo estamos enfrentando
problemas, mas há equipes
realizando manutenção em
Diamante e também na estrada
para Jangada”, diz.
Segundo Leila, para Diamante há
um projeto da Prefeitura de
Cascavel com a Itaipu para a
revitalização das estradas.

Segurança
 SITUAÇÃO fica precária principalmente em dias de chuva

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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Gestos de solidariedade aos
poucos ganham espaço em diferen-
tes regiões da cidade. Prova disso,
são as geladeiras que combatem
o desperdício de alimentos e garan-
tem refeição às pessoas carentes.

A primeira delas foi instalada na
Rua Vicente Machado, no cruzamen-
to com a Rua Erechim, ao lado da
pizzaria Quinta de Oliva. Na quarta-
feira, quando a equipe chegava para
conferir o projeto havia pessoas
abastecendo a geladeira. A maior
quantidade era de marmitas, mas
houve generosidade também com

Solidariedade triplicada
a entrega de massas, frutas e ou-
tros produtos.

Na Rua Paraná, em frente ao Ca-
dilac, há outra geladeira instalada
e com bastante espaço para arma-
zenar alimentos.

Para que o projeto siga a sua fi-
nalidade é preciso responsabilida-
de de quem quiser colaborar. Pro-
dutos vencidos, bebidas alcoólicas,
carne crua, peixes, ovos e embala-
gens abertas não são permitidos.

No caso de produtos industriali-
zados, é obrigatório que estejam
embalados e com data de validade.

Alto Alegre
Em frente à Igreja Adventista do
7º Dia, na Rua Casemiro de Abreu,
no cruzamento com a Rua Silvino
Blender, no Bairro Alto Alegre, mais
uma geladeira solidária passou a
funcionar.  “Sempre tem gente para
abastecer a geladeira e quem procure
alimento. Vemos que andarilhos
buscam algo para comer logo pela
manhã, então é importante ter projetos
como esse”, comenta Juliana Barbosa
que mora próximo à igreja.

Em frente
ao
Cadilac,
na Rua
Paraná,
há
bastante
espaço
para
armazenar
alimentos

 Igreja
Adventista
instalou
geladeira
solidária
na Rua
Casemiro
de Abreu,
no Bairro
Alto Alegre

Primeira
geladeira
solidária
foi
instalada
na Rua
Vicente
Machado,
ao lado da
Quinta de
Oliva

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá
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NOTAS

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Hoje começa a ser pago o primei-
ro lote de restituição do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física. En-
tre os 94 municípios jurisdiciona-
dos pela Delegacia da Receita Fe-
deral de Cascavel serão movimen-
tados mais de R$ 22,4 milhões a
15.539 contribuintes. No Paraná,
mais de 161 mil pessoas devem
receber os R$ 283,5 milhões dis-
poníveis neste primeiro momento.

Do total, R$ 22,1 milhões são
referentes aos pagamentos do im-
posto de 2018. Também estão
neste lote restituições de 2008
a 2017 que haviam caído na ma-
lha fina e foram regularizadas.
Neste ano, idosos com mais de
60 anos, portadores de deficiên-
cia física ou mental e profissio-
nais do magistério têm priorida-
de no recebimento da restituição.
Depois destes grupos, é feito por
ordem de entrega da declaração.

A restituição ficará disponível no
banco durante um ano. Se o contri-

buinte não fizer o resgate nesse
prazo, deverá requerê-la por meio
da internet, mediante o Formulário
Eletrônico - Pedido de Pagamento
de Restituição, ou diretamente no
e-CAC, no serviço Extrato do Proces-
samento da DIRPF.

Medicamentos
O Rotary Club de Cascavel Sonhar
realiza neste sábado (16) uma
atividade de orientação na Travessa
Padre Champagnat, em frente à
Catedral. O projeto Descarte
Consciente de Medicamentos é
desenvolvido em parceria com uma
rede de farmácias. Além da
panfletagem e orientação, haverá
coleta de medicamentos vencidos
que serão encaminhados à rede de
farmácia para a destinação correta.
As atividades serão desenvolvidas
das 8h30 às 11h30.

Vaga zero
O vereador Roberto Parra (MDB)
esteve ontem na Unidade de
Pronto-Atendimento do Jardim
Veneza onde se deparou com
três pacientes em estado grave:
dois à espera de vaga zero pela
10ª Regional de Saúde. “Uma
paciente de 67 anos está há 48
horas em espera. Se não
providenciam sequer vaga zero
farão o quê?”. Ele procurou as
autoridades para tentar resolver
a situação e internar a paciente
em um leito hospitalar.

Território
A noite fria não impediu que moradores
que estão preocupados em ver
solucionados problemas que afetam a
qualidade de vida de toda uma
comunidade aproveitassem a
oportunidade para debater com o
prefeito Leonaldo Paranhos e todo
o secretariado os possíveis
encaminhamentos. Denominado
“Gabinete Cidadão”, o encontro realizado
na noite de quarta-feira no Bairro Floresta
deu voz às pessoas que moram no
Território VII, cujo período de sensibilização
começou na segunda-feira (11).

IRPF injeta R$ 22,4 mi

 Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar
a página da Receita na internet (www.idg.receita.fazenda.gov.br), ou
ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página da Receita, serviço

e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há
inconsistências de dados identificados pelo processamento. Nesta
hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a

autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

PRÓXIMOS LOTES
A Receita Federal disponibiliza cronograma

de pagamento das restituições.
Os próximos lotes serão pagos em 16/07;

15/08; 17/09; 15/10; 16/11 e 17/12.

Como saber?

PRIMEIRO
lote vai
beneficiar 15.539
contribuintes
na Delegacia da
Receita Federal
de Cascavel
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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, 15 DE JUNHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Marlos Eduardo Blank e Bruna de Oliveira Mello
2- Marcos Ricardo da Silva e Ivoliana Luciano dos Santos
3- Douglas Pires de Oliveira e Marina Fernandes
4- Ronaldo Corim e Laissa Barbosa Ribeiro
5- Reginaldo de Oliveira e Gracielle Marins de Oliveira
6- Melquisedeque Marques da SIlva e Larisse Carla Lorenço
7- Adriano Geraldo Siqueira e Elisangela de Andrade
8- Marcio Luis Lottermann e Sara Daiane Wichoscki
9- José Nilton Felix e Jane Keli Santos
10- André Luiz Vicente Perissato e Francielly da Silva Santos

Depois de muitas cobranças
sem resultados, professores e alu-
nos surdos da Unioeste (Universi-
dade Estadual do Oeste do Paraná)
podem visualizar uma luz no fim do
túnel para continuarem lecionando
e estudando, respectivamente. É
que uma decisão da Justiça obri-
gou a universidade a contratar in-
térpretes de Libras sob pena de
multa que pode chegar a R$ 30 mil.
A Unioeste tem 30 dias para con-
tratar os intérpretes. A liminar de-
termina ainda 180 dias para a con-
tratação por concurso público.

A decisão judicial, em caráter li-
minar, foi proferida em resposta a
uma ação movida pelo Sinteoste
(Sindicato dos Professores) e Sur-
dovel (Associação dos Surdos de
Cascavel) contra a Unioeste e o Es-
tado do Paraná.

“Essa omissão tem impedindo
que os docentes surdos transmitam
os seus ensinamentos aos alunos
e que os acadêmicos surdos consi-
gam acompanhar o conteúdo minis-
trado nas aulas, causando grande
prejuízo na aprendizagem”, argumen-
taram as duas entidades na ação.

O descaso com os surdos

UNIOESTE
Em nota, a Unioeste informou que
ainda não foi intimada sobre a
decisão judicial e esclarece ter
conhecimento do processo. A
universidade diz ainda que, em
consonância com o Governo do
Estado, está tomando as
providências para a contratação
dos profissionais em quatro dos
seus cinco campus – Cascavel,
Toledo, Francisco Beltrão e
Marechal Cândido Rondon. Em Foz
do Iguaçu, segundo a Unioste, a
contratação já foi feita. Assim
como em Cascavel, na fronteira foi
necessária uma liminar para forçar
a instituição de ensino superior a
contratar os intérpretes.

UNIOESTE tem 30 dias para cumprir a decisão judicial

ARQUIVO
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O prefeito Leonaldo Paranhos
reuniu, na manhã de ontem, direto-
res de todos os Cmeis (Centros Mu-
nicipais de Educação Infantil) para
discutir o funcionamento dos es-
tabelecimentos nos dias de jogos
do Brasil na Copa do Mundo da
Rússia. A Prefeitura havia baixa-
do um decreto que foi alvo de crí-
ticas e questionamentos nas mí-
dias sociais nos últimos dias.
Durante o encontro, os diretores
decidiram, por unanimidade, pela
manutenção do decreto.

Com isso durante os jogos do
Brasil não haverá expediente. Na
próxima sexta-feira (22), quando o
Brasil faz seu segundo jogo no Mun-
dial contra a Costa Rica, às 9 ho-
ras, o funcionamento dos Cmeis e
escolas municipais será somente
no período vespertino, a partir das
12 horas. O expediente na prefei-
tura será das 12 às 18 horas.

No dia 27 de junho, quando o
Brasil enfrenta a Sérvia em jogo
que acontece às 15 horas, escolas
e Cmeis funcionarão normalmente
pela manhã, mas o expediente será
encerrado às 14h30. Na prefeitura
e outras repartições do Município,
o expediente será das 8 às 14 ho-
ras. Já as unidades de saúde funci-
onarão normalmente todos os dias
de jogos.

Sem aula durante os jogos
REUNIÃO
Durante a reunião da qual participaram também a secretária de Educação, Márcia
Baldini; o secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, e a diretora e a
diretora do Departamento de Gestão de Pessoas, Vanilse Silva Schenfert, os
diretores deixaram claro que entendem que o Cmei não pode ter regulação
diferenciada da escola, uma vez que ele não tem caráter assistencial e, sim,
educacional. Por isso, como o decreto foi feito com bastante antecedência, já
realizam assembleias com a comunidade escolar, visando à organização dos pais e
dos funcionários.

Sem barreiras
A grande maioria relatou que, apesar de não ter encontrado barreiras diante da
medida administrativa, ainda assim colocou a unidade escolar à disposição dos
pais que possam ter dificuldade de alterar a rotina da criança nesses dias.
Também disseram que alguns pais solicitaram para deixar a criança o dia todo
em casa, para evitar o transtorno do ir e vir. A realidade em cada comunidade
está sendo analisada caso a caso pelos diretores.
 “Convocamos este encontro porque eu mesmo recebi muitas mensagens
até mesmo de professores, preocupados com os ataques a eles nas mídias
sociais. Então nunca é tarde para reavaliar medidas; a melhor decisão é a
coletiva”, explicou o prefeito.

PREFEITO Paranhos convocou os diretores para uma decisão coletiva

SECOM
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Após quatro meses com seus
atendimentos interrompidos, o
Molivi (Movimento de Libertação de
Vidas) está retomando gradativa-
mente as atividades de tratamen-
to de pessoas com dependência
química. A entidade, que por mais
de três décadas atua em Cascavel,
havia fechado as portas por falta
de recursos financeiros.

Milton Fontoura Alves, presiden-

Molivi retoma
as atividades

VOLUNTÁRIOS
Para que as atividades sejam
retomadas com força, a direção do
Molivi apela para profissionais que
possam atuar como voluntários.
Segundo o presidente, há
necessidade de profissionais de
diferentes áreas.
O Molivi havia anunciado o
fechamento em fevereiro e desde
meados de março estava com as
portas fechadas. A entidade estava
impedida de participar de
chamamentos públicos e foi inabilitada
em outubro do ano passado por
apresentar certidões negativas tanto
municipal, quanto federal. Essa
situação já foi solucionada e no
próximo chamamento, que não tem
data marcada, o Molivi poderá
participar.

te da entidade, diz que os desafios
diários são grandes, pois o Molivi
sobrevive basicamente de contri-
buições voluntárias e doação de
alimentos. Apesar das dificulda-
des, o Molivi decidiu retomar as ati-
vidades e está atendendo 10 paci-
entes atualmente.

“Retornamos nossas ativida-
des, pois durante este período de
interrupção de nossas atividades

por falta de recursos financeiros,
nosso coração doía quando uma
mãe nos ligava chorando pedindo
para ajudarmos seu filho. Outras
vezes eram esposas desespera-
das”, diz o presidente.

Molivi está voltando
gradativamente com

as atividades

 DIVULGAÇÃO
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Doação à
Casa Pop

Dez colchões foram doados à
Casa Pop pelo Rotary Club de Cas-
cavel União, na manhã de ontem. A
doação aconteceu durante a reu-
nião ordinária do clube que tem
como um dos focos a prestação de
serviços à comunidade. O material
será utilizado por pessoas que
moram nas ruas e que passam as
noites de frio no abrigo.

O frio rigoroso dos últimos dias
faz com que mais pessoas em situ-
ação de rua procurem a Casa Pop e
o albergue noturno da cidade. Es-
ses dois abrigos são os mais pro-
curados pelo público que necessi-
ta de acolhimento.

De acordo com Maria Helena Pa-
velegini Wagner, presidente do Rota-
ry União, os colchões foram fabrica-
dos por um integrante do clube, que
possui uma indústria de colchões e
sofás e repassou ao Rotary a preço
de custo para que pudessem ser uti-
lizados de forma imediata.

Doação à
Casa Pop

DIVULAÇÃO

INCENTIVO
A entrega simbólica foi feita pela

presidente do Rotary ao secretário
de Assistência Social, Hudson

Moreschi Junior. Ele agradeceu a
iniciativa e incentivou mais

entidades de serviços, ou mesmo
empresários da cidade, a doar

colchões para que o atendimento
seja mais eficiente.

 Hudson Moreschi,
secretario de

Assistência Social,
recebe da

presidente Maria
Helena um dos 10
colchões doados
para a Casa Pop
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Abandono de área: Unipar faz simulação de incêndio
Brigada de Incêndio da Unidade e

Corpo de Bombeiros foram
parceiros na ação, cujo objetivo é

estar preparado em caso real

SIMULAÇÃO de incêndio: Corpo de Bombeiros evacua prédio

CORPO DE BOMBEIROS orienta
quanto a procedimentos de segurança em
caso real de incêndio

 Com foco na prevenção da vida e
segurança de seu corpo discente,
docente e administrativo, a Universi-
dade Paranaense – Unipar realiza fre-
quentemente treinamento para qua-
lificar sua Brigada de Incêndio, que
reúne colaboradores de vários seto-
res, estando à frente o administra-
dor predial Alessandro Benevides. No
último mês, a equipe, junto com o Cor-
po de Bombeiros, atuou em uma si-
mulação de incêndio na Unidade de
Cascavel. Várias equipes do Corpo
de Bombeiros foram acionadas e par-
ticiparam da evacuação do prédio. O
público foi encaminhado a uma área
segura, recebendo esclarecimentos
quanto ao fato. O diretor da Unida-
de, professor Gelson Uecker, desta-
cou a importância da simulação,
para que todos conheçam os proce-
dimentos de segurança em uma si-

 O DIRETOR da Unidade, professor Gelson Uecker, ressalta importância da ação

tuação real de incêndio e mante-
nham a calma e para desenvolver
habilidades na atuação da Brigada
de Incêndio, minimizando erros. Aos
acadêmicos que necessitaram fo-
ram prestados atendimentos de
enfermagem, médico e psicológico.
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 01- ADEMAR MORESCO E JULIANA DE SOUZA
02- VALDENIR MATEUS E GISELE IVO DE OLIVEIRA
03- ODILO DIAS E IEDA MARLY MICHELS
04- THIAGO FELIPE MARIANO FARIAS E FABIANA DO ROSÁRIO DOS SANTOS
05- ELOI ANZOLIN E JOSILIANI BELTRAME
06- VALMIR SOARES E JÚLIA IZABÉL BARCELOS
07- RAUYE MATEUS ROGISKI E LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO
08- ALCEU RIBEIRO DOS SANTOS E MARCELLE PRISCILA DIAS DA SILVA
09- GUSTAVO FELIPE LUPGES E AKEMI CHINA SORBARA
10- WALTER MANFRIN E IRENE DE FATIMA DA SILVA SOUZA
11- LUIZ CARLOS CAETANO E TARLLIZA ROMANNA NARDELLI
12- WAGNER MUNHAK MÜLLER E MARLUCE HENNIG
13- CHARLES AUGUSTO DE CASTRO CARNIEL E CARMEN CRISTINA DORINI DA SILVA
14- FELIPE EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA FERRI E VALÉRIA SCHERER FERREIRA
15- CLEVERSON BANDEIRA DE OLIVEIRA E ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS
16- WANDERSON DAMASCENO BRAGA E EDIVALDA REGIANE LOCKS
17- THIAGO FERNANDO ROCHA CAMARGO E JULIANA CARNIELLO ARRUDA
18- RICARDO DE CAMARGO E CINTIA BERTOLINI
19- EDUARDO VILAS BOAS E PATRICIA SCUR DE SANTANA
20- BRUNO PEREIRA DA SILVA E GUETLLY RAFAELA GOULART XAVIER
21- LADIMIR BIESEK E CLAUDETE DOS SANTOS
22- ALEX DENILSON LAUER E ANA PAULA DA ROCHA

Cascavel, 15 de junho de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Por 6 votos a 5, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) decidiu ontem
impedir a decretação de conduções
coercitivas para levar investigados
e réus a interrogatório policial ou
judicial em todo o país.

A decisão confirma o entendi-
mento individual do relator do caso,
ministro Gilmar Mendes, que con-
cedeu, em dezembro do ano pas-
sado, liminar para impedir as con-
duções, por entender que a medi-
da é inconstitucional. Também fi-
cou decido que as conduções que
já foram realizadas antes do julga-
mento não serão anuladas.

A Corte julgou definitivamente
duas ações protocoladas pelo PT
e pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). A legenda e a OAB
alegaram que a condução coerci-

Sem condução coercitiva
tiva de investigados, prevista no
Código de Processo Penal, não é
compatível com a liberdade de ir
e vir garantida pela Constituição.
Com a decisão, juízes de todo o
país estão impedidos de autori-
zar conduções coercitivas para
fins de interrogatório.

As ações foram protocoladas
meses depois de o juiz federal

Sérgio Moro ter autorizado a con-
dução do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva para prestar de-
poimento na Polícia Federal, du-
rante as investigações da Opera-
ção Lava Jato. O instrumento da
condução coercitiva foi usado
227 vezes pela força-tarefa da
operação em Curitiba desde o
início das investigações.

Votaram contra
Votaram contra as conduções os
ministros Gilmar Mendes, Rosa
Weber, Dias Toffoli, Ricardo
Lewandowski, Marco Aurélio e
Celso de Mello. Alexandre de
Moraes, Edson Fachin, Luís
Roberto Barroso, Luiz Fux, e a
presidente, Cármen Lúcia, se
manifestam a favor.
O julgamento começou na
semana passada e durou três
sessões. Na sessão desta tarde,
Ricardo Lewandowski votou
pela inconstitucionalidade das
conduções e disse que tradição
garantista do STF não é
novidade e sempre foi
construída a partir de casos que
envolviam pessoas pobres.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 19

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Dois dias de
depoimentos

FORTE esquema de segurança foi montado em
frente à Justiça Federal, onde ocorre a audiência

A manhã de ontem foi de movi-
mentação intensa na Justiça Fede-
ral em Cascavel, com um forte es-
quema de segurança montado que
mais parecia uma operação de gran-
de porte da PF. Tudo isso para ga-
rantir a segurança durante primeira
audiência de instrução do caso de
morte da psicóloga Melissa Almei-
da. A Avenida Tancredo Neves che-
gou a ser bloqueada pela polícia.

Melissa era agente federal e
foi assassinada a tiros na frente
de casa em maio do ano passa-
do. O marido dela também foi
atingido pelos disparos e ficou
gravemente ferido.

Em frente à Justiça Federal, po-
liciais e testemunhas não comen-
taram sobre o primeiro dia de de-
poimentos. Segundo informações
levantadas pela reportagem do
Hoje News, são, ao todo, 26 de-
poimentos e por isso a Justiça Fe-
deral está reservada para dois
dias de audiência: 21 depoimen-

tos são presenciais e cinco por
videoconferência.

Cinco pessoas são acusadas do
crime e estão presas. Um deles já
estava preso na época do crime,
mas dava as ordens de dentro da
cadeia. Outras duas pessoas foram
indiciadas. A informação é de que
os detidos não seriam interrogados
nestes dois dias de oitivas, apenas
testemunhas. Outras nove pesso-
as devem ser ouvidas hoje.

Só uma presa, que está na Ca-
deia Pública de Corbélia, veio a Cas-
cavel ontem para acompanhar o
depoimento e os demais acompa-
nhariam por videoconferência.

Para esses dois dias, estão pre-
vistos apenas os pronunciamentos.
Logo depois, será aberto para alega-
ções finais e, dependendo do curso
do processo, julgamento dos acusa-
dos, não será feito em Cascavel.

O CASO
A psicóloga atuava no Presídio
Federal de Catanduvas e teve a
morte planejada por membros do
PCC. Ela foi a terceira agente de
presídio federal vítima da facção
criminosa, a segunda em Cascavel.
Ela foi morta em 25 de maio do
ano passado em frente de casa e o
marido também recebeu disparos,
mas resistiu aos ferimentos. Melissa
tinha um filho, na época, com 10
meses. Além dela, um agente
penitenciário morreu em Mossoró.
E em setembro de 2016, em
Cascavel, Alex Belarmino foi
morto em uma emboscada
armada pelos faccionados.

Dois dias de
depoimentos
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Giro da
Violência

Presa por mandado
A PRF prendeu, na manhã de ontem,
uma mulher com mandado de prisão
que estava tentando sair do país. Ela
foi detida na BR-277, no KM 730, na
Aduana Brasil/Paraguai. A polícia
abordou um mototaxista que seguia
sentido Paraguai. Ele estava com uma
passageira e, em consulta, foi
identificado que a mulher, de 44 anos,
estava com mandado de prisão
expedido por tráfico de drogas. Ela foi
encaminhada à 6ª Delegacia de Polícia
Civil de Foz do Iguaçu.

Operação na região
Uma operação da PF culminou no
cumprimento de 12 mandados de
busca e apreensão e em 12 mandados
de prisão preventiva, que foram
cumpridos pela polícia com
envolvimento de 90 policiais. Destes,
cinco mandados de prisão e nove de
busca e apreensão foram cumpridos em
Foz. A polícia desarticulou três
quadrilhas que atuavam em diversas
regiões do País no tráfico de drogas,
comprando no Paraguai e fazendo a
distribuição dos entorpecentes. A
investigação segue desde 2016 e, no
decorrer, maconha e haxixe foram
apreendidos em Foz e em Céu Azul.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal)
apreendeu cerca de 5 mil carteiras de
cigarros contrabandeados do Para-
guai na manhã de ontem, em Lindo-
este, na região oeste do Paraná.

A carga ilícita era transportada em
um automóvel Volkswsagen Voyage,
após uma tentativa frustrada de fuga
de dois contrabandistas.

A equipe da PRF que patrulhava a

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, em Santa Terezinha de Itaipu, uma
grande quantidade de anabolizantes contrabandeados do Paraguai. Os policiais
abordaram o veículo e encontraram o material ilícito dentro do estepe do
veículo. As drogas estavam escondidas também nas laterais do veículo. Os
materiais foram levados para a Polícia Federal.

PRF

5 mil carteiras
de cigarro

 MERCADORIAS foram encontradas dentro de veículo abordado pela polícia

PRF

rodovia BR-163 deu ordem de para-
da ao motorista, que desobedeceu e
iniciou uma fuga. Ele foi perseguido e
alcançado pelos policiais.

Ambos os ocupantes, com 28 e
38 anos de idade, moram em Flori-
anópolis, Santa Catarina. Um deles
tem nacionalidade uruguaia. A PRF
encaminhou a ocorrência para a
Receita Federal.

Operação radar
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual)
flagrou oito veículos em excesso de
velocidade em apenas três horas na
manhã de ontem. A Operação Radar foi
realizada das 9h às
12h na PR-180, que
liga Cascavel ao
distrito de
Juvinópolis. A
velocidade máxima
permitida para a via
é de 80 km/h. O
veículo com maior
velocidade
registrada chegou a
115 km/h.

PRE
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Conta-gotas do Estado
Difícil é a situação dos departamentos que dependem dos

repasses do Estado para manutenção dos serviços
públicos. Não são raros os casos em que faltam materiais e

combustíveis. A comunidade é quem precisa suprir essa
deficiência. Caso recente é o Conseg (Conselho de
Segurança) ter que repassar verbas de multas do

Ministério Público do Trabalho para compra de tinta para
impressoras da 15ª SDP.

Sem apoio não sai
A reforma da estrutura de
antigo salão comunitário
no Bairro Santa Cruz para
nova Unidade Paraná
Seguro é outro exemplo: se
não fossem doações de
empresários para compra de
materiais, a obra
dificilmente sairia
do papel.

Migrante colorido
Há um ano o Monumento
do Migrante ganhou novas
cores e elas vão continuar!
A reforma na estrutura na
Praça do Migrante
Florêncio Galafassi
despertou a curiosidade da
população que tinha
esperança de ver a
conservação artística de
origem: tons brancos.

Taxa de Expediente
Policial Madril (PMB) e
Fernando Hallberg (PPL)
levaram ao Tribunal de
Contas do Estado a
cobrança da Taxa de
Expediente em boletos da
Prefeitura. Justiça de
Cascavel indeferiu ação
popular, por isso agora a
busca pelo parecer do TCE.

Valores
Cada folha tem o custo de
R$ 3,22, por isso, quem
paga a vista acumula R$
9,66 e a prazo R$ 45,08.
Considerando a média de
100 mil contribuintes,
estima-se o recebimento de
R$ 1 milhão. A cobrança,
segundo eles, é ilegal e a
despesa deve ser arcada
pelo Município.

FIBRA ÓPTICA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O prefeito Leoanaldo Paranhos criou outro bordão
para mostrar a economia no setor da educação.

 A chamada Escola da Transparência foi anunciada na noite
de quarta-feira durante o Gabinete Cidadão, no Bairro Floresta.

Hallberg também vai questionar a decisão da gestão
Paranhos de excluir do PDI (Plano de Desenvolvimento
Integrado) investimentos em rede própria de fibra óptica
para todos os prédios públicos. Município alegou custo de
R$ 200 mil de manutenção/mês. Mas em anos anteriores
pagou caro por uma Cascavel Digital que nunca funcionou.

Após análise da Comis-
são de Ética, a denúncia
feita contra o vereador Sid-
nei Mazzuti (PSL) – acusa-
do de tráfico de influências
– foi arquivada na Câmara
de Vereadores. A decisão
tomou como princípio o re-
gimento interno do Legisla-
tivo, que segundo o relator
Rômulo Quintino (PSL), con-
sidera ilegítima a represen-
tação de denúncia contra
um parlamentar, represen-
tada por meio da Associa-
ção dos Guardas Munici-
pais – pessoa jurídica.

Também estava entre os
denunciados o diretor de
Proteção à Comunidade,
José Avelino Novakoski.  A
origem da irregularidade foi
uma abordagem da Guarda
Municipal em 24 de abril. O
caso segue na 15ª SDP
(Subdivisão Policial) e no
Ministério Público.  Reportagem: Josimar Bagatoli

Ação arquivada
Além de arquivar o caso,

a Comissão de Ética da
Câmara optou por cobrar o
afastamento temporário
do gerente operacional da
Guarda Municipal, Nivaldo
Lacerda. Apontam os par-
lamentares supostas irre-
gularidades envolvendo os
membros da Guarda Muni-
cipal, como denúncias de
que os servidores estavam
usando armas de fogo an-
tes da liberação legal e
arma não-letal de maneira
desnecessária e abusos.
“Pedimos ao Executivo o
afastamento temporário,
em virtude de várias abor-
dagens que resultaram em
processos administrati-
vos contra ele e outros
guardas. Pode ter ocorri-
do má instrução do geren-
te”, explica o relator.

 Entenda o caso

Guardas esperam MP e 15ª SDP
Em nota assinada pelo presidente Valter Pagliosa, a Associação dos
Guardas Municipais de Cascavel, pelo setor Jurídico, posicionou-se
contrária a decisão – aguardando agora o posicionamento da 15ª SDP
e do MP. “O direito não é uma ciência exata e no entendimento da
entidade, uma Associação, Conselho ou Sindicato é composto por
pessoas, assim sendo então legítima a representação, uma vez que o
regimento da a opção para qualquer pessoa o direito”. Embora
discorde, a entidade diz respeitar a decisão embasada no regimento
interno e espera que a reformulação em andamento na Câmara possa
“resolver estas indefinições de interpretação jurídica”.

Em patrulhamento em frente à UPA Brasília, em 24
de abril, a Guarda Municipal teria flagrado um veícu-
lo em alta velocidade, passando no semáforo fecha-
do. Após acompanhamento, durante abordagem,
conforme os guardas municipais, o motorista teria
ligado ao vereador Mazzuti pedindo intermediação.
O vereador confirmou em sua defesa que ligou para
Novakoski afim apenas de verificar a situação.
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 Foi realizada ontem, na Usina
Hidrelétrica Baixo Iguaçu, a desci-
da do rotor do poço na unidade ge-
radora 3. O equipamento de qua-
se 500 toneladas faz parte da ter-
ceira e última turbina instalada,
que devem entrar em funcionamen-
to até dezembro deste ano. A pre-
visão é do diretor-presidente do
Consórcio Empreendedor Baixo
Iguaçu, José Anchieta.

“Isso significa que estamos pró-
ximos da conclusão da obra. Este
é um dos componentes mais impor-
tantes da terceira turbina, e a par-
tir disto, as próximas etapas são
de finalização”, afirma.

A governadora Cida Borghetti
(PP) acompanhou o trabalho e res-
salta a contribuição da unidade na
oferta de energia limpa. “Esse é
um momento emblemático, que
marca a etapa de finalização de
uma obra tão importante, que vai
impactar na vida da população bra-

Cida acompanha
descida de rotor

 CONCESSÃO
Localizada no trecho final do Rio Iguaçu, entre os municípios de

Capanema e Capitão Leônidas Marques, a usina é construída pela
Copel e a Neoenergia, com 30 anos de concessão. A obra também
atinge as cidades de Realeza, Planalto e Nova Prata do Iguaçu. O
investimento total é de R$ 1,7 bilhão, com participação de 30% da
Copel e o restante da Neonergia.

O presidente da Copel, Jonel Yurk, comenta que essa usina é o últi-
mo grande aproveitamento do Rio Iguaçu, a sexta do rio. “A unidade tem
capacidade instalada de 350 megawatts, o suficiente para abastecer
uma cidade de praticamente 1 milhão de habitantes”, lembra.

A obra começou em 2013 e, no pico, gerou 3.100
empregos. Atualmente, 2.500 funcionári-
os trabalham na fase final de
construção.

sileira, pois contribuirá para a ofer-
ta de energia limpa”, diz. “A unida-
de geradora representa uma gran-
de conquista para o setor energé-
tico do Paraná e do Brasil”.

Governadora Cida
Borghetti destacou
a importância de

gerar energia limpa

AÍLTON SANTOS

TRANSMISSÃO
As linhas de transmissão da usina

já estão em construção e a
expectativa é de que sejam

finalizadas em julho. São mais de
60 quilômetros que interligam a
hidrelétrica até a subestação da
Copel (Companhia de Energia do

Paraná), em Cascavel.
De acordo com o diretor de geração

e energia da Copel, Sérgio Lamy,
toda a energia gerada na Baixo

Iguaçu seguirá para a subestação
local, de onde é distribuída ao

sistema elétrico nacional.
“Prioritariamente, vai abastecer

esta região, mas, por estar
integrada à Aneel [Agência Nacional

de Energia Elétrica], o que se gera
aqui pode ser distribuído a

qualquer lugar do País”, explica.
A hidrelétrica, segundo Lamy,

contribuirá ainda na redução do uso
das termelétricas, medida que tem

encarecido as tarifas. “A situação de
escassez hidrológica é severa, porém,

com essa geração de energia, por meio
de Baixo Iguaçu, teremos mais uma

possibilidade de reduzir esses custos,
e, consequentemente, evitar bandeiras

tarifárias vermelhas”, ressalta.
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Os políticos criminosos, que desdenhavam  da Justi-
ça, cometeram o grande equívoco ao não acreditar que
um dia ela poderia bater às suas portas.  E a Lava Jato
veio para sacudir o Judiciário brasileiro. Odiada por po-
líticos corruptos, mas saudada pela maioria da popula-
ção, a Lava Jato é o marco de uma nova era na caçada
aos malfeitores políticos nacionais.

Pois é, e a fila se mexeu. O STF  condenou a 13
anos e nove meses de prisão por corrupção passiva e
lavagem de dinheiro o deputado Nelson Meurer (PP-
PR),  o primeiro parlamentar dos mais de 200 encala-
crados na Operação Lava Jato.

E a próxima parlamentar a ser julgada, neste mês de
junho, será a impoluta e desafeta do juiz Sérgio Moro, a
senadora Gleisi Hoffman (PT-PR), acusada de ter recebido
1 milhão de reais de propina oriunda da mesma fonte ilegal
que abasteceu as contas de Nelson Meurer.

E não se pode deixar de registrar que o senador José
Agripino (DEM-RN) virou réu pela segunda vez no STF. Nes-
te caso, ele é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e
uso de documento falso.

Alegar o senador a fragilidade da denúncia, no placar
de 3 votos  a 2 pela  Segunda Turma do STF, é um direito
da parte perdedora, mas é um resultado de efeito jurídico
com o qual o senador deveria se preocupar, pois o exemplo
da condenação de Nelson Meurer  não pode ser olvidado.

Todos aqueles políticos solertes que se abeberam de
fontes ilícitas e que mascaram os seus malfeitos devem
pagar por seus erros na Justiça.

A FILA SE MEXEU NO STF
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“Investir em educação é
fundamental para o

desenvolvimento do país,
por isso apresentei uma

emenda que prevê a
isenção total do imposto
de renda sobre os gastos

com educação”.

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

A decisão do
Ministério da
Saúde em
prorrogar,
mais uma vez,
a campanha
de vacinação
contra a gripe.

A cerimônia de
abertura da
Copa do Mundo
que teve pouca
emoção e muito
aplauso ao
presidente
Putin.

Alfredo Kaefer,
deputado federal.
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Nublado com
pancadas de chuva

Nublado com
pancadas de chuva

  ARQUIVO

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servdidor

 federal aposentado

 Arraiá Apaexonado
Pipoca, pinhão,
cachorro-quente e
muitas guloseimas são a
combinação perfeita
nestes dias de intenso
frio. Nada melhor que
aquecer o corpo e o
coração, participando de
mais uma edição do
Arraiá Apaexonado,
neste sábado (16), a
partir das 14 horas, no
ginásio de esportes da
Apae de Cascavel. O
endereço é Rua Manaus,
3990, no bairro Tropical.

 250 pontes
O Governo do Paraná
entregou 201 novas
pontes, desde 2011, fruto
de convênios firmados
pela Secretaria de
Infraestrutura e Logística
com as prefeituras. Os
investimentos da ordem
de R$ 17 milhões mudaram
a realidade de moradores
e comerciantes de 94
municípios. Outras 49
obras de construção, que
totalizam R$ 9 milhões,
estão em andamento em
30 cidades.
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gente@jhoje.com.br

Susy e Jonathan,
em homenagem ao

Dia dos
Namorados. O
registro é de
Vera e Grasi
Fotografias

Arraiá Apaexonado
Amanhã tem o Arraiá
Apaexonado na Apae.

A partir das 14h, no ginásio
de esportes da Apae

de Cascavel.
A programação animada vai
contar com apresentação de

danças dos alunos e a
participação de

comunicadores de Cascavel
e região, animando a festa
ao som de muita música

caipira e danças. A entrada
é gratuita.

Imaginação Ativa
Amanhã ocorre o 1o Simpósio de Imaginação Ativa de

Cascavel, com a analista Junguiana Sonia Lyra, pioneira em
pesquisas com esta técnica.

 A técnica, quando usada adequadamente, pode torná-la
visível, uma vez que sentimos seus efeitos no corpo.

O evento será das 9h às 17h no
Teatro Municipal de Cascavel.

Sétima arte
O Sesc Cascavel será o anfitrião do Festival Varilux de

Cinema Francês de 2018, de 21 a 30 de junho.
Estarão em exibição 15 longas-metragens inéditos da nova
safra da cinematografia francesa. As apresentações serão às

20h, durante a semana, e sábado e domingo às 14h.
A entrada é gratuita.

Riso em dose tripla
Hoje tem o apresentação do

O Maior Show do Sul do
Mundo. A união de 3 dos
grandes nomes do humor
Pastor da T, Carmo e Juca
Bala resolveram se unir e

fazer um só show! O evento
será no Teatro Municipal de

Cascavel, às 20h. Mais
informações pelo telefone

(45) 3038-9301.

Felicidades!

Anyele Liann, Ana Paula
Machado,Marlene Dolce,
Alex N. Andrade, Luís

Marcos Pereira, Sandro
Gomes de Mello, Maria
Letícia Sampaio, Lucila
Marques Docci, Paola

Chegasi Melloni e Pedro
Henrique Dutra.

O momento do sim
de KETELLYN e

LUCAS da SILVEIRA
fotografados

por Vera e Grasi

Pronta para a torcida, a bela Franciele Cristina Moreno,
fotografada por Arivonil Policarpo

A injustiça num
lugar qualquer é uma

ameaça à justiça
em todo o lugar.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Martin Luther King Jr.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A Copa do Mundo Rússia 2018
começou na quinta-feira e neste
domingo terá completado dez jo-
gos antes da estreia do Brasil na
competição. A partida será o ter-
mômetro da torcida no País, que
parece ainda não ter entrado no
espírito do torneio. Pelo Grupo E,
a seleção brasileira enfrenta a
seleção suíça às 15h (de Brasí-
lia) em Rostov. Horas antes, às
9h, Costa Rica x Sérvia, abrirá as
disputas na chave.

O técnico Tite mandará a cam-
po a escalação que tem usado há
uma semana, desde os treinos

Brasil em campo
neste domingo

Dispostos a garantirem os três
pontos para depois tentarem sur-
preender os favoritos Brasil e Suí-
ça, Costa Rica e Sérvia duelam nes-
te domingo pela abertura do Grupo
E, às 9h (de Brasília), em Samara.

A equipe sérvia classificou-se
diretamente à Copa 2018 numa

 A SUÍÇA
Adversária do Brasil na estreia, a
seleção suíça funciona, como dizem
por lá, como um relógio fabricado no
país. A espinha dorsal da equipe é a
mesma da Copa 2014 e também da
Eurocopa de 2016: Lichtsteiner,
Schär, Djourou, Xhaka, Shaqiri,
Behrami, Seferovic e outros
coadjuvantes, todos comandados
pelo técnico Vladimir Petkovic,
anunciado seis meses antes de
assumir a vaga de Ottmar Hitzfeld,
que se aposentou ao fim do último
Mundial. Continuidade e união de
grupo são a linha filosófica da Suíça,
que aposta no ferrolho defensivo
antes de atacar. Talvez por isso tenha
se garantido na Rússia 2018 apenas
na repescagem, com uma vitória por
1 a 0 no placar agregado dos dois
jogos com a Irlanda do Norte. Nas
Eliminatórias Europeias, foi
segunda colocada no grupo no qual
passou Portugal, com a mesma
pontuação dos patrícios.

chave que tinha Irlanda, País de
Gales, Áustria, Geórgia e Moldávia.
Ou seja, nenhuma seleção de gran-
de relevância no futebol mundial.
Sua última competição importante
foi a Copa de 2010.

Já a Costa Rica Costa Rica saiu
com moral da Copa do Mundo de

em Londres. Com isso, mandará
a campo o mesmo time que ven-
ceu a Áustria por 3 a 0 no último
amistoso antes do Mundial: Alis-
son; Danilo, Thiago Silva, Miran-
da e Marcelo; Casemiro; Willian,
Paulinho, Philippe Coutinho e Ney-
mar; Gabriel Jesus.

Para a estreia, Fred, que está
há semana sem poder treinar
com o grupo depois de sofrer
uma pancada no tornozelo, e
Renato Augusto, que retornou
aos treinos com o grupo, mas
sente dores da inflamação no
joelho, estão fora do jogo.

2014. Teve a melhor defesa da pri-
meira fase e terminou líder do gru-
po que contou Itália, Uruguai e In-
glaterra, com duas vitórias e um
empate. Depois, passou pela Gré-
cia nas oitavas de final antes de
cair na fase seguinte diante da Ho-
landa, mas nos pênaltis.

Costa Rica e Sérvia, os outros times do Grupo E
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Aposte no diálogo para melhorar a in-
teração em seus relacionamentos, se-
jam pessoais ou não. Há sinal de mu-
danças no ar - aproveite para tentar
algo novo. Cor: bege.

To
ur

o

Aproveite para terminar tarefas penden-
tes e adiantar algumas coisas. Seu es-
forço extra pode render uma grana a
mais. Depois, sua atenção se volta para
os relacionamentos. Cor: amarelo.

G
êm

os

Pode ter sorte em aposta. Boas ideias
não faltam e ajudam você a se destacar
no trabalho. Mas vai dar conta até das
tarefas mais chatas, já que estará es-
banjando determinação. Cor: verde

C
ân

ce
r Um segredo antigo pode vir à tona.

Conte com a ajuda da família para o
que precisar! Mais tarde, a Lua entra
em seu paraíso astral e tudo melhora.
Cor: lilás.

Le
ão

Se precisa de um conselho, é hora de
tocar no assunto. Passe mais tempo
com a família e não esconda o carinho
que sente por todo mundo. Cor: ver-
de-escuro.

V
ir

ge
m

Se anda querendo pedir um aumento
ou disputar um cargo que pague me-
lhor, tome uma atitude logo cedo. Você
vai se expressar melhor e pode sur-
preender com boas ideias. Cor: vinho.

Li
br

a

Assuntos ou interesses ligados a viagem
ou pessoa que mora longe podem ani-
mar sua manhã. Mais tarde, concentre-
se nas finanças e pode encontrar um
jeito de ganhar mais. Cor: laranja.

E
sc

or
pi

ão Seu sexto sentido continua em alta e
você pode descobrir um segredo. A
Lua entra em seu signo e favorece
atividades que dependem exclusiva-
mente da sua iniciativa. Cor: prata.

Sa
gi

tá
ri

o O espírito de equipe está em alta e
favorece a parceria com os colegas,
especialmente se vocês têm o mesmo
objetivo. Talvez seja melhor cuidar das
suas tarefas a sós. Cor: dourado.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Os cuidados com a saúde vão se refle-

tir no visual. Pode impressionar o chefe
logo cedo. A Lua estimula seu lado so-
nhador e você pode alcançar mais do
que imagina ser possível. Cor: bege.

A
qu

ár
io

Você não vai se importar em arriscar
um pouco mais logo cedo - ainda bem
que a sorte estará ao seu lado. Pode
se sobressair em prova ou teste de
conhecimento. Cor: amarelo

 P
ei

xe
s Bom dia para quem deseja iniciar uma

reforma ou quer mudar de casa. O astral
é favorável para ampliar seus conheci-
mentos. Se trabalha em equipe, troque
informações com os colegas. Cor: verde.
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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

 • BAND

 • RECORD

 • SBT

 • REDE GLOBO    ORGULHO E PAIXÃO

MALHAÇÃO
Tito e os integrantes da banda dis-

farçam seu incômodo quando Brigitte
canta. Maria Alice e Pérola fazem as
pazes. Michael dirige o clipe da banda
Tales de Mileto. Rafael e Márcio com-
binam suas regras de convivência. Es-
tela explica a Gabriela como escondeu
as cartas de Rafael e diz que Paulo
esteve a seu lado. Tito fica com ciú-
mes da relação de Heitor e Garoto.
Marcelo e Leonor elogiam a gravação
da voz de Brigitte.

DEUS SALVE O REI
Afonso é alertado sobre a explosão

da mina. Delano garante a Catarina que
ninguém associará a explosão da mina

a ela. Amália e Selena ajudam os mora-
dores impactados com a explosão. Lu-
crécia usa Margô para se vingar de Ro-
dolfo. Otávio conta a Augusto que ele
será transferido para outro local, porque
Catarina planeja tirá-lo do castelo. Virgí-
lio chega ao quarto de Augusto para co-
locar seu plano de fuga em execução.

SEGUNDO SOL
Karola paga Madalena para não co-

mentar com Beto que ela esteve com
Luzia. Luzia consegue fugir de Karola
e pede ajuda a um pescador para voltar
a Salvador. Karola liga para Remy. Íca-
ro conta para Manuela que está no Rio
de Janeiro. Luzia chega ao restaurante
de Cacau. Remy desiste de ajudar Ka-
rola, que decide se aconselhar com
Laureta. Nestor critica Doralice por ser

muito ciumenta. Agenor destrata Dora-
lice, que chama Ionan para defendê-la.
Roberval explica o que Selma deve di-
zer em sua entrevista coletiva à impren-
sa. Beto procura Luzia no restaurante
de Cacau. Karen discute com Severo e
se reaproxima de Edgar. Beto deixa
Boiporã e Madalena avisa a Karola.
Naná exige que Beto desista de Luzia.

AMOR PROIBIDO
Bihter visita Besir no hospital. Behlul

procura Peyker para perguntar se ela está
envolvida nos planos da Bihter. Deniz vai
atrás de Besir no hospital para pergun-
tar o que tem no cofre. Nilay mostra a
sua nova casa para Süleyman e Sayes-
te. Cetin pergunta a Hilmi o que ele está
tramando contra a família Ziyagil.

 Ariela avisa a Ricardo sobre a des-
coberta. André, Guido e Dudu não en-
contram ninguém no local e saem em
busca dos fugitivos. Alan recebe um
telefonema de Ariela. Dudu, Guido e
André seguem o sinal de GPS e al-
cançam o carro. Eles percebem que
foram enganados. Algumas horas an-
tes, Zoe e os amigos combinam de
fugirem para o deserto. Dudu e André
falam sobre o grampo no telefone de
Bárbara. Zoe, César, Natália e os ou-
tros desconfiam da ação dos vilões e
trocam os carros. Zoe combina a ver-
dade com Bárbara.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Luísa conta para Poliana que de-

pois que Alice se casou com Lorenzo
ela foi embora e nunca mais deu sinal
de onde estava e a menina pede para
que a tia deixe essa mágoa para trás.
A irmã de Alice diz que não ficará e dá
para Poliana os dois pingentes.Elas
vão juntas ao evento das fotografias de
Marcelo. Nanci apresenta Waldisney
para Dona Branca durante jantar e a
avó pergunta para ele quais são as in-
tenções dele com Nanci.

 Ludmila avisa a Ernesto para procurar emprego na fábrica onde trabalhava.
Fani é rude com Luccino. Aurélio procura o Barão. Ema convence Elisabeta a
voltar para o Vale do Café. Elisabeta conversa com Camilo sobre Julieta. Elisabe-
ta pede para Ernesto comparecer à sua festa de noivado. Julieta e Darcy vão ao
cemitério. Julieta tem uma crise de raiva e desmaia no cemitério.

Camilo é humilhado no
galpão por causa de Julieta

DIVULGAÇÃO
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