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Romaria para fazer
carteira de trabalho
Há mais de dois meses a Agência do Trabalhador de Cascavel deixou de emitir carteiras
de trabalho e a dificuldade nos agendamentos eletrônicos para atendimento, na regional
do Ministério do Trabalho, tem levado cascavelenses até Toledo para conseguir o docu-

mento. O contrato entre a Prefeitura e o Ministério do Trabalho foi renovado, mas a agên-
cia necessita de uma autorização para voltar a emitir o documento.
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Composta por 15 atletas, a equipe de Cascavel trouxe alguns
bons resultados do Campeonato Paranaense de Atletismo,
realizado no fim de semana em Maringá. Destaque para o
atleta Igor Gabriel de Jesus (foto, ao centro), que
conquistou o título estadual na categoria Sub -18 e o 3º
lugar na categoria Sub-23 na prova dos 5000m. Já o
atleta Guilherme Cauê voltou para casa com a medalha de
prata nos 400m com barreira, enquanto Adhayvson
Raphael foi 4º colocado nos 400m e em 6º nos 200m; e
Guilherme Souza foi 4º colocado na Sub-18 e 12º na Sub-
23 competindo nas provas de dos 1500m. O próximo
compromisso do atletismo cascavelense será no Campeonato
Brasileiro Sub-23, nos dias 28 e 29 deste mês em Porto
Alegre. Depois, o desafio será pelo Campeonato Brasileiro
Sub-18, nos dias 5 e 6 de maio em Maringá.

Na seleção de
caratê do PR

  DIVULGAÇÃO

RESULTADO DOS
CASCAVELENSES NO

PARANAENSE DE KARATÊ

Adelino Luiz Braz Júnior
1º Embu
1º Kumite
2º Kata equipe
3º Kata

Caetano Canteri
1º Kata equipe
3º Embu

Hudson Braz Campos
1º Embu

Isadora Cantu
3º Kata

João Carlos Martelli
2º Kata equipe
2º Embu

Luís Henrique
3º Kata
3º Embu

Rafael Gomes
1º Kata equipe
1º Embu

Rafael Pedro Brigo
3º Tira bolinha

Volmir Maziero
1º Kumite
2º Kata equipe
3º Kata
2º Embu

Wesley Maziero
2º Kata
3º Kogo Kumite
1º Kata equipe
1º Embu

Anfitriã do Campeonato Paranaen-
se de Karatê Tradicional, realizado
no fim de semana no ginásio de es-
porte do Colégio Marista, em Casca-
vel, a equipe da Academia Dojo de
Karatê Shotokan se destacou com o
resultado de dez competidores, que
garantiram vaga na seleção parana-
ense que disputará o Campeonato
Brasileiro da modalidade em Belém
do Pará, de 19 a 22 de julho.

São eles: Adelino Luiz Braz Júnior,
Caetano Canteri, Hudson Braz Cam-
pos, Isadora Cantu, João Carlos Mar-
telli, Luiz Henrique dos Santos, Rafa-
el Gomes, Rafael Pedro Brigo, Volmir

Maziero e Wesley Maziero.
Eles par ticiparam das dispu-

tas nas categorias Kumite Tira
Bolinha, Kata Individual, Kata por
equipes, Kogo Kumite, Kumite in-
dividual e Embu.

No total, participaram do Cam-
peonato Paranaense em Cascavel
110 atletas de 10 cidades do Es-
tado. O troféu de campeão geral
por equipes ficou com a delegação
de Apucarana, ao passo que o de
prata foi para Fazenda Rio Grande
e o de bronze para Curitiba. A equi-
pe cascavelense ficou em quarto
lugar e a de Ibaiti em quinto.
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Os alunos-atletas de Cascavel
contam as horas para o início da
fase municipal dos Jogos Escola-
res do Paraná, que começará nes-
ta sexta-feira com o cerimonial de
abertura marcado às 19h, no Giná-
sio Sérgio Mauro Festugatto.

Logo após esta solenidade ocor-
rerá a primeira disputa pela com-
petição, com o duelo entre as equi-
pes masculinas de futsal do Colé-

gio Sesi e do Colégio Estadual Ele-
odoro Ébano Pereira, às 20h30,
pela divisão A (15 a 17 anos).

No total, serão 51 instituições
de ensino (particulares e públicas)
participantes dos Jogos em Casca-
vel, o que envolverá cerca de 1.600
alunos da cidade nas disputas de
nove modalidade: atletismo, bas-
quetebol, futsal, handebol, voleibol,
voleibol de praia, tênis de mesa,

Jogos Escolares em Cascavel

ADRIANA FOTOGRAFIAS/DIVULGAÇÃO

 Sub-30 (Elite)
1º Jailton Menezes
3º Eduardo Cunha
4º Peterson Gasparetto

 Máster A1
3º Aldo Damasio

 Máster A2
2º Lincon Trentin
4º Adriano Girotto

 Máster B1
5º Joel Lipinski

 Máster Feminino
1º Jissele Buraki

 Elite Feminino
4º Karen Paiva

 Estreante
1º Denis Ferreira

taekwondo e xadrez.
Além do Ginásio Sérgio Mauro Fes-

tugatto, haverá programação esporti-
va nos ginásios da Neva e do São Cris-
tóvão, e na Associação de Moradores
dos bairros Pioneiros e Maria Luiza.

Os campeões em Cascavel te-
rão o direito de representar a cida-
de, e sua instituição de ensino, na
fase regional dos Jogos Escolares
em Cafelândia, de 18 a 24 de maio.

O ciclismo de Cascavel tem se
destacado e elevado o nome da
cidade em cada competição da
modalidade. Desta vez foi na 2ª
etapa do Circuito Vale do Iguaçu
de Mountain Bike, realizada do-
mingo em Dois Vizinhos.

A disputa foi bem acirrada e
com competidores cascavelen-
ses em evidência em algumas ca-

 CICLISMO EM ALTA
tegorias. Jailton Menezes (foto) foi
ouro na Elite Sub-30, Denis Ferrei-
ra garantiu o troféu de campeão da
categoria Estreante e Jissele Buraki
conquistou o lugar mais alto pódio
na Máster Feminino.

A próxima etapa do Circuito Vale
do Iguaçu de Mountain Bike será no
dia 15 de julho na cidade de Cru-
zeiro do Iguaçu.

RESULTADO DOS
CASCAVELENSES NO

CIRCUITO VALE DO IGUAÇU
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PLACAR DE ONTEM

SÉRIE B
Coritiba   1 x 0 Atlético-GO

Boa Esporte   0 x 2 Fortaleza

LIBERTADORES
Cerro Porteño     0 x 0 Grêmio
Def. Sporting   3 x 1 Monagas

Millonarios   4 x 0 Deportivo Lara

Líder do Grupo 4 da Libertado-
res, o Flamengo volta a campo pela
competição nesta quar ta-feira,
quando recebe os colombianos do
Independente Santa Fé às 21h45
no Maracanã, pela 3ª rodada.

O confronto estava marcado
para o Engenhão, onde o Fla empa-
tou com o River Plate na estreia.
Naquela ocasião, os portões do
estádio estavam fechados devido
a uma punição da Conmebol. Hoje,
o time carioca cumprirá o segundo
e último jogo da punição com por-
tões fechados na Libertadores. A
pena foi imposta pelos episódios
de violência na final da Copa Sul-
Americana 2017, entre Flamengo e
Independiente (ARG), no Maracanã,
em dezembro.

Flamengo x
Santa Fé

Hoje, ainda comandado pelo in-
terino Barbieri, o Fla leva para o
jogo a empolgação vista ontem no
Maracanã, onde quase 50 mil pes-
soas foram, ontem, empurrar a
equipe no treino aberto aos tor-
cedores. Em campo, Éverton, em
negociação com o São Paulo, é no-
vamente ausência.

Com quatro pontos, o Flamengo
lidera o Grupo D da Libertadores.
River Plate e Santa Fe, com dois
pontos cada, vêm logo atrás e o
Emelec, do Equador, é o lanterna
com um ponto, mas tem condi-
ções de conquistar a classifica-
ção. Amanhã, Emelec e River Pla-
te duelarão em Guayaquil, no
Equador, às 21h30, pelo fecha-
mento da 3ª rodada.

CORINTHIANS Líder do Grupo 7 da Libertadores com 4
pontos em dois jogos, o Corinthians desafia nesta
quarta-feira o vice-líder Independente, que tem 3
pontos em dois jogos. O duelo está marcado
para as 21h45 (de Brasília) no Estádio
Avellaneda, na Argentina. Para este jogo, o
técnico Fábio Carille levou o zagueiro Henrique e
o meia Jadson (foto). O defensor havia sofrido
uma pancada na cabeça no fim de semana, no
jogo com o Fluminense, enquanto o armador foi
poupado na estreia do Brasileirão - havia
retornado à equipe na final do Paulistão depois
de sete jogos ausente por lesão. Reserva, o jovem
Pedrinho não viajou. Assim, a presença de
Jadson no time titular, no lugar de Romero, é o
único mistério no Corinthians para o jogo em
relação à formação que venceu o Flu.

LIBERTADORES
19h15 T. Strongest x Atl. Tucumán
21h45 Flamengo x Ind. Santa Fé
21h45 Libertad x Peñarol
21h45 Independiente x Corinthians

COPA DO BRASIL
19h30 Goiás x Avaí
21h45 Ferroviário x Atlético-MG
21h45 Náutico x Ponte Preta

COPA SUL-AMERICANA
19h15 Est. de Mérida x Temuco

COPA DA FRANÇA
16h05 Caen x PSG

COPA DA ALEMANHA
15h45 Schalke 04 x E. Frankfurt

INGLÊS
15h45 Bournemouth x Man. United

ESPANHOL
14h30 Valencia x Getafe
14h30 Espanyol x Eibar
16h30 Real Madrid x At. Bilbao

ITALIANO
13h Benevento x Atalanta
15h45 Roma x Genoa
15h45 Sampdoria x Bologna
15h45 Fiorentina x Lazio
15h45 Torino x Milan
15h45 Napoli x Udinese
15h45 Hellas Verona x Sassuolo
15h45 Crotone x Juventus
15h45 Spal x Chievo

JOGAM HOJE
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 Uma grande festa com direi-
to a parabéns para a aniversari-
ante marcou a inauguração do
Centro de Equoterapia da Apae
de Cascavel, realizada ontem,
data em que a associação com-
pleta 47 anos de existência.

A solenidade contou com a
presença do prefeito de Casca-
vel, Leonaldo Paranhos e repre-
sentantes do Legislativo, do Ju-
diciário e de diversos segmen-
tos da sociedade. O Centro de
Equoterapia é a primeira etapa
do arrojado projeto de revitali-
zação da Apae de Cascavel, que
terá ainda várias ouras novas
estruturas para melhorar ainda
mais o atendimento prestado
aos alunos. A escola conta hoje
com 480 alunos.

A obra tem 800 metros qua-
drados e custou pouco mais de
R$ 700 mil. Conta com recep-
ção, salas para fisioterapia e
psicologia, banheiros, baias
para quatro cavalos, picadeiro
e uma ampla área para higieni-
zação dos animais.

“Uma das coisas que mais
contenta o nosso coração, en-
quanto gestores, é um momen-

Centro de Equoterapia

BENEFÍCIOS
A equoterapia gera
multiestímulos e contempla o
campo biopsicossocial,
influenciando na parte motora e
comportamental. A atividade
envolve uma equipe
multidisciplinar, com psicológicos e
fisioterapeutas. É um momento
prazeroso de interação entre a
criança e o cavalo, um agente
promotor de ganhos no âmbito
físico e psíquico, pois a atividade
exige a participação do corpo
inteiro, contribuindo, assim, para o
desenvolvimento da força
muscular, relaxamento,
conscientização do próprio corpo e
aperfeiçoamento da coordenação
motora e do equilíbrio.

to como este, de conquista volta-
da à educação, pois é muito difícil
realizar algo quando se depende
de verbas e doações, como é o
caso aqui da Apae, e como é nos-
so caso, no Poder Público, que es-
barramos em trâmites burocráti-
cos que travam nosso ritmo e nos-
sa vontade”, disse o prefeito.

 Inauguração do
Centro de Equoterapia
aconteceu na manhã

de ontem
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 EQUOTERAPIA
A equoterapia é uma atividade realizada no contraturno de pelo menos 80

crianças e adolescentes que frequentam a Apae. Além da parte física
construída, com área de 803 metros quadrados, outro avanço que a nova área
que recebeu um investimento de cerca de R$ 700 mil, é a ampliação do bem-
estar oferecido tanto para os alunos como para os animais. De acordo com o
presidente da Apae, Evilásio Schmitz, desde a fundação, há 47 anos, os

direitos das pessoas com limitações e deficiência sempre nortearam os
trabalhos. “Uma cadeira de rodas não pode ser apenas confortável, ela precisa

ser adequada; uma entrada não pode ser apenas bonita, ela precisa ser
acessível; as placas instaladas devem ir além de informar, elas precisam estar na

altura e contexto que todos possam ser atendidos”, observou.
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MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito inicia aulas
Dr. Jailson Arieira abriu encon-

tro com o módulo Planejamento
e Gestão Estratégica; Interessa-
dos em ingressar têm uma sema-
na para se inscrever.

A Universidade Paranaense –
Unipar abriu em Cascavel a oita-
va turma do MBA em Gestão de
Cooperativas de Crédito. O módu-
lo de abertura foi Planejamento e
Gestão Estratégica, ministrado
pelo professor doutor Jailson de
Oliveira Arieira, de Umuarama.

A proposta foi desenvolver um
processo de avaliação e análise
que possa ser aplicado nas coo-
perativas. “Os conceitos trans-
mitidos interligam o cuidado com
o planejamento estratégico com
a necessidade de um processo
de gestão eficiente que garanta
os resultados definidos na estra-
tégia”, destaca.

A aula também teve por objeti-
vo apresentar os principais con-

ceitos teóricos de planejamento es-
tratégico, sua evolução e desenvol-
vimento ao longo do tempo, de for-
ma a possibilitar aos alunos sóli-
dos conhecimentos sobre o tema,
além discutir com a evolução da
prática desses conceitos, sua apli-
cabilidade e dificuldades de implan-
tação nas empresas, as resistên-
cias comuns à implantação e as fer-
ramentas mais modernas para au-
xílio dos gestores.

O diretor da Unidade, professor
Gelson Uecker, recepciona turma

O docente abordou os elementos
constitutivos do plano estratégico e
o processo de adoção e implanta-
ção dos mesmos nas empresas, ou
seja, o processo efetivo de planeja-
mento estratégico. Ainda, discutiu
sobre a importância dos conceitos
no mundo atual, como ferramenta de
direcionamento de ações e deci-
sões, que impeçam o uso de ações
de tentativa e erro que, de acordo
com o professor, são muito dispen-
diosas e podem custar a sobrevivên-
cia da empresa.

Outro passo essencial foi dis-
cutir com os acadêmicos a aplica-
ção prática das ferramentas e con-
ceitos nas empresas e organiza-
ções contemporâneas, abordando
suas vantagens e dificuldades.

Já em andamento, o MBA se-
gue com inscrições abertas até o
próximo dia 27, se você tem inte-
resse, se apresse. Para mais in-
formações, acesse www.unipar.br
ou ligue (45) 3321-1300.

Professor Jailson Arieira
abre aulas do MBA

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Abandonada há três anos, as
obras da Escola Municipal do Cam-
po Arthur Oscar Mombach, no Dis-
trito de Sede Alvorada, estão pró-
ximas de serem retomadas. A pre-
feitura assinará a ordem de servi-
ços nesta quarta-feira em ocasião
que anunciará benefícios a outras
três unidades de ensino.

A Construpar Construções será
responsável pelos serviços que te-
rão o custo final de R$ R$
771.271,52. Praticamente 50%
dos serviços ainda devem ser exe-
cutados. “A retomada da constru-
ção deve ocorrer após a assinatu-
ra da ordem de serviço. Depois
disso, o prazo para a
execução

Obras para a educação
Escola Maria Fumiko
A reforma da primeira etapa
de melhorias na Escola Maria
Fumiko também será
autorizada hoje e terá o custo
de R$ 303.784,20. Os
investimentos incluem
readequação da lavanderia e
de banheiros coletivos e
novos aparelhos sanitários,
entre outros serviços.

Escola Robert Francis
Kennedy
As melhorias previstas pela
licitação no valor de R$
229.090,65 contemplarão a
escola com substituição total
de piso de cobertura de
vestiário e bloco de salas de
aula, nova pintura dos muros e
estruturas metálicas, além de
instalações elétricas e de
luminárias.

Escola Emília Galafassi
Reconstrução de muro frontal
e execução de novo pórtico de
acesso serão feitos na escola,
além da readequação do pátio
em paver e de pisos em salas
de aula, de informática e
biblioteca. O valor das obras é
de R$ 96.379,09.

do serviço é de 180 dias”, explica
a Secretaria de Educação.

Por conta de atrasos e impas-
ses com a construtora inicialmen-
te contratada, a Prefeitura de Cas-
cavel decidiu rescindir contrato e
abriu nova licitação para a conclu-
são da obra e execução de deman-
das que surgiram em decorrência
do tempo em que a construção foi
interrompida.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

 CONSTRUÇÃO no Distrito de Sede Alvorada foi abandonada em 2015



LOCAL 09CASCAVEL, 18 DE ABRIL DE 2018

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 18 de abril de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Loai Haidor e Gislaine Oliveira Maia
2- Diego Luiz Pinheiro e Kátia Granetto
3- Diego Eduardo de Oliveira da Silva e Laila Cynthia Rodrigues da Silva
4- Paulo Sergio Gonçalves e Anabel Barbosa Soares
5- Fabio Jair Bach e Elisandra Rucker
6- Bruno Lajanoski e Fernanda Novais Mota
7- Ederson Rodrigues de Oliveira e Tatiane Camila Ruscheweyh
8- Éderson Prestes e Adriana Carla Morosini
9- Rodrigo Grad e Cristiane da Silva
10-Alexsandro Czepanhuk de Carvalho e Carla Diniz Pereira
11- Jackson de Sousa Caetano e Fernanda Marafigo
12- Joelmir Caigar Lolle e Patricia dos Santos Thome

As ações do Território Cidadão
V chegaram ontem de forma des-
centralizada ao Bairro Periolo. Ten-
das montadas, crianças brincando
com a estrutura do Expresso Brin-
calhão e aproveitando as ativida-
des do Ônibus Biblioteca, pesso-
as emitindo carteira de identida-
de por meio do Cras, vários aten-
dimentos na Unidade Básica de
Saúde e, no palco principal, as au-
toridades anunciando novas obras
para a comunidade.

 “Porque o Território é isso. É tra-
zer respostas para a população, a
partir das demandas que levanta-
mos ao longo dos mais de 30 dias
que aqui estamos antes da implan-
tação”, disse o prefeito Leonaldo

Ações no Território

MUITAS AÇÕES
Enquanto os adultos tratavam de
assunto de “gente grande”, no
pátio da escola, atentos, alunos do
4º e 5º anos assistiam a peça
teatral “O Segredo da Canastra”,
do escritor infantil Monteiro
Lobato, cujo aniversário é
celebrado nesta quarta-feira, Dia
Nacional do Livro Infantil. A peça
apresentada por artistas da Casa
da Cultura Zona Norte foi na
sequência prestigiada também
pelo prefeito e demais secretários.
Paralelamente ao atendimento
aos pequenos da educação,
equipes da Secretaria de Meio
ambiente trabalharam
intensificando os serviços de
roçada em terrenos e praças
públicas onde está montada a
estrutura temporária do
Território V. Além disso, fazem a
poda e corte de árvores. Esse
trabalho se soma com a pintura
de meio-fio pela Secretaria de
Serviços e Obras, que está dando
uma cara nova ao bairro.

Várias ações estão
sendo desenvolvidas

no Bairro Periolo

DIVULGAÇÃO/SECOM

Paranhos, ao anunciar junto como
secretariado e com o vereador Sid-
ney Mazzutti, que representa o bair-
ro, diversas obras que serão implan-
tas a curto e médio prazos.
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

AGÊNCIA aguarda
liberação do sistema para
retomar atendimentos

Sem emissão de carteiras
Desde o dia 29 de janeiro a

Agência do Trabalhador de Casca-
vel deixou de emitir carteiras de tra-
balho por necessidade de alguns
ajustes e por conta disso e da de-
mora nos agendamentos, há quem
tenha se deslocado até Toledo para
conseguir o documento.

A estudante Priscila Zulin Colog-
nese tentou agendar no fim de mar-
ço atendimento pelo site do Minis-
tério do Trabalho, que só ocorria
somente após dois meses. Dian-
te da urgência para ter a carteira
em mãos ela optou por seguir à
cidade vizinha. O Ministério do Tra-
balho informou que o próximo agen-
damento é para o dia 14 de maio.

“O agendamento demorou menos
de um mês e no início de maio a cartei-
ra já estará pronta”, comenta. Priscila
também relata outros transtornos com
o agendamento online. “O site é con-
gestionado e há muitas quedas”, cita.

Embora o contrato corporativo
entre a Prefeitura de Cascavel e Mi-
nistério de Trabalho tenha sido re-
novado, a Agência do Trabalhador
ainda depende de uma autorização
para voltar a emitir documentos.

“Uma das solicitações do Minis-
tério do Trabalho é de que o encar-
regado pelos atendimentos passas-
se por um curso de capacitação. Já
cumprimos essa etapa e agora nos
resta a liberação de uma senha do
sistema para retomarmos a confec-

ção do documento”, explica a gerente
da Agência do Trabalhador de Cas-
cavel, Marlene Crivelari.

Pelo Ministério do Trabalho em
Cascavel a confecção de carteiras
não foi interrompida e nas últimas
semanas houve a média de 60 so-
licitações diárias. Após o pedido, o
documento leva em torno de 15
dias para ficar pronto.

DEMANDA
Marlene ressalta que a grande
demanda não é exclusiva de quem
ainda não contava com o
documento. “O número de
segunda emissões é quase o
mesmo de quem solicita pela
primeira vez, pois há casos de
trabalhadores que dizem ter
perdido a carteira por conta de
registros curtos em uma empresa,
para que não sejam prejudicados
na futura entrevista de trabalho.
No entanto, pelo número do PIS
temos acesso a todo o histórico
de trabalho”, esclarece.

Redução diária
A Agência do Trabalhador em Cascavel se organizará de

maneira diferente para que o público seja atendido. “Contáva-
mos com uma agenda online, mas deveremos seguir com

liberação de senhas”, explica Marlene.
Segundo ela, a probabilidade é de que a princípio, o número

de emissões seja reduzido. “Teremos somente um emissor e
acreditamos que a média de 60 emissões de carteiras diárias

deve diminuir para 30”, afirma.
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Na mesma área já sinalizada
com o slogan do Território Cida-
dão e onde funcionam um Cmei
(Centro Municipal de Educação In-
fantil) e o Cras CEU (Centro de Re-
ferência em Assistência Social),
entre a Rua Caiçaras e Avenida
Tito Muffato no Bairro Santa Cruz,
em Cascavel, será instalado um
novo restaurante popular.

No outro lado da cidade, ao lado
do CCI (Centro de Convivência Inter-
geracional) próximo à UPA (Unida-
de de Pronto Atendimento) do Jar-
dim Veneza, haverá mais uma uni-
dade. Apesar da definição dos ter-
renos ainda não há previsão de
quando as obras em ambos os bair-
ros serão iniciadas.

“Os projetos já foram enviados
para Curitiba e estão em fase de
aprovação pelo Estado. Não há pre-
visão para inicio de obra, pois isso
depende da aprovação dos projetos
e da liberação dos recursos pelo
Governo do Paraná”, afirma a Se-
cretaria de Assistência Social.

Novos restaurantes
 sem previsão

Indefinido
O Município ainda não definiu qual dos restaurantes será inaugurado primeiro,
pois não há confirmação se as duas obras serão executadas simultaneamente. Os
novos restaurantes populares serão construídos na forma de um refeitório popular
e os alimentos servidos à população virão da atual estrutura na cidade. A
Secretaria de Assistência Social planeja ainda uma nova forma de atendimento e
preços diferenciados de acordo com perfil socioeconômico do usuário do serviço.

POR ENQUANTO município definiu áreas e uma
delas é no terreno onde funciona Cras e Cmei ao lado do
Estádio Olímpico

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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A solidariedade
pode estar presente
em gestos simples
ou em ideias criativas
como a que observa-
mos em um ponto de
ônibus na Rua Europa
em frente a UPA (Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento) no Bairro Brasí-
lia em Cascavel.

Geladeiras que ser-
vem para armazenar
alimentos aos morado-
res de rua, também po-
dem receber livros e se-
rem transformadas em
biblioteca solidária.

Essa foi a proposta das acadêmi-
cas Fernanda e Giovanna do 3º perí-
odo do curso de Arquitetura e Urba-
nismo do Centro Universitário FAG.

Por meio de projeto, a missão era
identificar problemas em bairros e
apontar alternativas para solucioná-
los. “Percebemos que havia demo-

Abastecida
por LIVROS

ra na espera pelo transporte coleti-
vo e pelo fato da Rua Europa ser bas-
tante movimentada, escolhemos o
ponto de ônibus para instalar a bibli-
oteca e tornar esse tempo de espe-
ra um pouco mais agradável”, expli-
ca Fernanda Talita Martins Teixeira.

As acadêmicas conseguiram a
geladeira por meio de doação e dis-
ponibilizaram alguns livros que ti-
nham em casa. Pelo Instagram cri-
aram o perfil @bsolidária e o e-mail
bibliot ecasolidariapr@hotmail.com
para que interessados contribuam
com o abastecimento.

A ideia foi aprovada pela popu-
lação que utiliza o transporte cole-
tivo. Gracielle de Lurdes Colla apro-
veitou o momento para ler uma das
histórias e manteve olhos atentos
ao livro até a chegada do ônibus.
“Muito interessante e vi que trou-
xeram bons livros. É um hábito que
todos nós devemos manter para ter
conhecimento”, diz ela ao embar-
car no coletivo.
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PROJETO quer tornar
espera pelo ônibus
mais agradável
biblioteca solidaria

Biblioteca foi instalada na
Rua Europa em frente a
UPA Brasília

Os livros estão disponíveis
para leitura no local. No
entanto, sabendo que as
histórias podem prender a
atenção do leitor além do
momento de espera no
ponto de ônibus, é
permitido levá-los para
casa, desde que haja o
compromisso de devolvê-
los à geladeira. O projeto
também sugere que a cada
retirada de um livro, outro
seja deixado na Biblioteca
Solidária.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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Pelo menos 250 integrantes do
MST (Movimento dos Trabalhadores
Sem-Terra) invadiram por volta das
9h30 de ontem a praça de pedágio
da BR-277 em Cascavel. O mesmo
ocorreu em São Miguel do Iguaçu,
na mesma rodovia, onde outras
100 pessoas participaram do ato
com a liberação das cancelas. Em
Cascavel até o meio-dia motoristas
que transitavam tanto no sentido
Foz do Iguaçu/Curitiba quanto de
Curitiba/Foz do Iguaçu passaram
sem pagar tarifas.

Segundo um dos organizadores
da do protesto em Cascavel, Celso
Ribeiro Barbosa, o ato foi em lem-
brança pelos 22 anos do massa-
cre de Eldorado dos Carajás, no
Pará, que deu origem ao Dia de Luta

Cancelas liberadas
pela Terra e pela libertação do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, preso desde o dia 7 condenado
por corrupção. “Também estamos
manifestando apoio aos acampa-
dos nas proximidades da Polícia
Federal em Curitiba, somos contrá-
rios à prisão do ex-presidente Lula”.

PELO BRASIL
Os protestos do MST aconteceram
em vários estados brasileiros. Em
Salvador (BA), cerca de 300
pessoas ocuparam a sede da Rede
Bahia, afiliada da TV Globo. Em
Araçatuba (SP), os sem-terra
invadiram a fazenda do empresário
Oscar Maroni.

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos
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A Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu ontem
pelo recebimento da denúncia da
Procuradoria-Geral da República
(PGR) contra o senador Aécio Neves
(PSDB-MG) pelos crimes de corrup-
ção e obstrução de Justiça. As acu-
sações fazem parte de um dos in-
quéritos resultantes da delação do
empresário Joesley Batista, do gru-
po J&F. Com a decisão, o senador
se torna réu no processo.

A decisão foi tomada com
base no voto do ministro Marco
Aurélio, relator do caso. Para o
ministro, o fato de o senador ter
sido gravado por Joesley e citar
que tentaria influi na nomeação
de delegados da Polícia Federal
mostra indício dos crimes que
teriam sido praticados por ele.

Por unanimidade, o relator, e
os ministros Alexandre de Mora-
es, Luiz Fux, Rosa Weber e Barro-
so votaram pelo recebimento da
denúncia pelo crime de
corrupção.Sobre a acusação de
obstrução de Justiça, a votação

Corrupção faz Aécio réu

foi obtida por maioria. Moraes e
o relator entenderam que não é
possível acusar o senador pelas
votações no Congresso, ato ine-
rente a sua atribuição.

Também são alvos da mesma
denúncia e também se tornarão
réus a irmã do senador Andrea Ne-
ves, o primo Frederico Pacheco e
Mendherson Souza Lima, ex-asses-
sor parlamentar do senador Zezé
Perrella (PMDB-MG), flagrado com
dinheiro vivo. Todos foram acusados
de corrupção passiva.

Após o voto do relator, o ministro
Luís Roberto Barroso chegou a
afirmar que a conduta de Aécio
Neves caberia uma nova decisão
para afastá-lo do mandato, no
entanto, o ministro preferiu não
encaminhar o pedido, porque o
plenário da Corte derrubou no ano
passado outra decisão do colegiado
que afastou o senador do cargo.

A DENÚNCIA
Segundo a denúncia, apresentada há mais de 10 meses, Aécio pediu a

Joesley Batista, em conversa gravada pela Polícia Federal (PF), R$ 2 milhões
em propina, em troca de sua atuação política. O senador foi acusado pelo

então procurador-geral da República Rodrigo Janot.
A obstrução ocorreu de “diversas formas”, segundo a PGR, como por meio
de pressões sobre o governo e a Polícia Federal para escolher os delegados

que conduziriam os inquéritos da Lava Jato e também de ações vinculadas à
atividade parlamentar, a exemplo de interferência para a aprovação do

Projeto de Lei de Abuso de Autoridade (PLS 85/2017) e da anistia para crime
de caixa dois. “Há indicativos de solicitação de vantagem indevida por

detentor de mandato eletivo, com auxílio da irmã, de Frederico Medeiros e
de Mendherson Souza Lima”, disse o relator.

Mandato

OS MINISTROS Rosa Weber
e Marco Aurélio Mello durante

julgamento do inquérito
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 13
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 12

Uma vítima de assalto passou
por momentos de terror dentro da
própria casa na tarde de ontem, em
Cascavel. Ela foi amordaçada, amar-
rada, e ficou coberta com uma man-
ta, enquanto dois rapazes reviravam
a casa e pegavam objetos de valor.

O caso ocorreu no Bairro Alto Ale-
gre, em Cascavel. A dona da casa
foi surpreendida enquanto assistia
televisão, sentada no sofá. “Fiquei
com muito medo, tremia o tempo
todo. Estava coberta com uma man-
ta para que não visse os assaltan-
tes, amordaçada, com uma meia na
boca. Depois que eles saíram, me
deixaram de bruços, amarrada. A
polícia que cortou o barbante no
qual eu estava amarrada”, relata,
assustada, a vítima, que não terá a
identidade revelada. Ela disse ain-
da que se surpreendeu já que a casa
é bastante segura e os ladrões che-
garam em plena luz do dia.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

 ATENDIMENTO
O caso foi atendido pela unidade da Polícia Militar do Bairro Tropical. A

equipe tinha acabado de entrar em serviço quando foi acionada e chegou ao
local do crime em menos de cinco minutos. Por isso, os bandidos viram a
chegada da viatura e fugiram, abandonando os pertences que tentaram

roubar: joias e televisor. Um celular e um par de óculos foram levados pelos
assaltantes, que estavam de cara limpas, mas que não foi possível identificar

se estavam armados. A casa da vítima ficou totalmente revirada. Os
assaltantes ainda não foram encontrados e o caso segue em investigação.

Casa foi revirada
por assaltantes,

que fugiram
levando um celular

e um óculos

Momentos de terror

Quatro veículos se envolveram em uma batida na
tarde de ontem, na BR-467, no distrito de Sede
Alvorada em Cascavel. O acidente envolveu um Fiat
Uno, um Fiesta, um caminhão e uma carreta.
O Uno seguia na rodovia no sentido Toledo a Cascavel
quando a motorista perdeu o controle da direção em
uma tentativa de ultrapassagem. O automóvel
invadiu a pista contrária e bateu na carreta e no
caminhão, depois, rodou na via e atingiu o Fiesta.
A motorista do Uno teve ferimentos leves. Outras
duas vítimas recusaram encaminhamento hospitalar.

 Acidente na BR-467QUATRO veículos se envolveram
na batida na rodovia
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Giro da
Violência

Atropelamento
Uma mulher foi atropelada na Avenida
Toledo, na esquina com a Rua Recife,
na tarde de ontem, em Cascavel. Ela
foi atingida por uma camioneta que
seguia pela Avenida. A mulher ficou no
chão e recebeu o primeiro atendimento
de um socorrista, que passava pelo
local, até a chegada do Siate, e teve
ferimentos leves. A Cettrans também
passava pelo local e auxiliou no
controle do tráfego de veículos.

AÍLTON SANTOS

Agrotóxicos apreendidos
A Receita Federal em Cascavel
apreendeu mais de 600 litros de
agrotóxicos na manhã de ontem. Os
produtos foram encontrados em uma
transportadora da cidade. A Receita
constatou fraude nos produtos e por
isso eles foram recolhidos. A
investigação segue para descobrir se
os materiais foram produzidos no
Paraguai, ou no Brasil e em sequência
adulterados.

Preso por estupro
Um homem foi preso em Guaíra pela
polícia, em cumprimento de mandado
de prisão, acusado de estupro. O
suspeito foi trazido para Cascavel,
onde o crime ocorreu neste ano, para
ser feito o reconhecimento. O
acusado, que diz ser vidente, foi
recolhido à carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

A casa de do auxiliar de campo
Saulo Alves da Silva foi completamente
destruída pelo fogo, em Santa Tereza
do Oeste, na noite de segunda-feira.

Dois caminhões e uma carreta de
combate a incêndio do Corpo de
Bombeiros precisaram ser desloca-
dos até o município vizinho, a cerca
de 14 quilômetros de Cascavel, para
apagar as chamas.

Os bombeiros receberam as pri-
meiras informações já dando conta
de que uma residência de madeira
estava completamente destruída.

Consumida
pelas chamas

Porém, que havia risco de o fogo se
alastrar para outras casas.

Por isso, todo o aparato de segu-
rança foi acionado. Os bombeiros ape-
nas contiveram as chamas e vizinhos
conseguiram salvar alguns objetos da
família, levando para casas ao lado.

No local,uma multidão se concen-
trou para acompanhar o trabalho dos
bombeiros.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Depois de ter a casa de madeira, onde morava há 30 anos, destruída pelo
fogo, Saulo busca ajuda para reconstruir a vida.
Ele é morador de Santa Tereza do Oeste, trabalha em Cascavel e, depois
do incêndio que consumiu toda a residência, está na casa do irmão, que
mora na mesma cidade. “Não conseguimos salvar móveis, roupas e
documento. Agora, tenho que pensar como vou reconstruir”, afirma.
Ainda abalado com o incêndio, ele aceita doações de madeira, de roupas
e de móveis.

CORPO DE BOMBEIROS foi acionado apenas para conter as chamas; casa já estava destruída

Em busca de ajuda
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Comunicação
Após especulações, publicado hoje em Diário Oficial o

pedido de exoneração de Ivan Luiz Zuchi, secretário de
Comunicação de Cascavel. Por enquanto, não há

profissional cogitado para assumir a função deixada pelo
jornalista, que retorna a Curitiba.

Mudanças
O advogado Cleber Justus
da Fonseca foi
redimensionado para
cargo de diretor de
Promoção do Esporte;
Franciele Gomes Boeira da
Luz foi direcionada ao
cargo em comissão de
gerente de Divisão de
Direcionamento das
Políticas de Cultura.

Comissionados
Consta ainda exoneração
de Maria Irene Ribeiro
Canedo e mais duas
nomeações do governo
Paranhos de cargo em
comissão: Gabriel Torres
Fernandes, assessor da
Acesc e Ibraim Carneiro da
Silva Sobrinho, assessor
Secretaria de Meio
Ambiente.

Sem respostas
Já se passaram 266 dias do
encaminhamento de
denúncia pelo promotor
Sérgio Machado e Juliana
Stofela sobre
irregularidades no contrato
do lixo, pela gestão
passada, de Edgar Bueno.
Por enquanto, nada de um
posicionamento da Vara da
Fazenda Pública se acata
ou rejeita.

Vestibular
A Unioeste está prestes a
definir a data do
Vestibular 2019. São duas
possibilidades: 25 de
novembro ou 2 de
dezembro deste ano.
Negociações estão em
andamento com
instituições particulares
para seja escolhida a
segunda opção.

MELHOR DATA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Embora sejam grandes as especulações, Renato Silva
(PV), que chegou a ser cogitado para ser candidato a vice
na chapa de Paranhos, antecipa que está longe da política.

 Diz ele que não pretende a se candidatar nestas eleições.

Dia 25 de novembro tem a segunda fase da UFPR, por
isso, a Unioeste quer fazer de tudo para aplicar as
provas dia 2 de dezembro, assim, os candidatos têm
duas possibilidades de concorrer a uma vaga no ensino
público superior.

Apesar de ser retirado
de votação, o projeto que
pretende cobrar por áreas
públicas ocupadas irregu-
larmente em loteamentos
do Recanto Tropical provo-
ca reações contrárias por
parte dos moradores, que
ontem foram à Câmara de
Vereadores em busca de
esclarecimentos sobre a
proposta do Executivo.

Pequenas travessias
dividindo as quadras ao
meio estão previstas no
mapa do Município. Mas
sem as obras de infraestru-
tura essas faixas foram
ocupadas irregularmente

Moradores contra

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

pelos moradores. Agora,
após décadas de “inva-
são”, a Prefeitura pretende
cobrar dos proprietários de
imóveis próximos a utiliza-
ção desse bem público.
“Moramos há 30 anos ali
e sempre falavam que ins-
talariam iluminação públi-
ca e asfalto. Nunca fizeram
esses serviços. Fechamos
o terreno devido os cons-
tantes assaltos. Deveriam
nos pagar por cuidar da
área e não cobrar”, diz a
moradora Isabela Martelli.

Ao todo são 27 lotes medindo entre 87,99m² e 105 m². São faixas
de três metros de servidão de passagem para pedestres. Técnicos do IPC
(Instituto de Planejamento de Cascavel) fizeram uma avaliação – com
base no mercado imobiliário – e definiram que o valor médio do metro
quadrado fica em torno de R$ 650. Em projeto encaminhado à Câmara,
a Prefeitura pede autorização para desafetar os imóveis públicos,
transformando-os a condição de bem público dominical – que possibilita
a cobrança e regularização das áreas. Por pedido do vereador Alécio
Espínola (PSC), o projeto foi retirado de pauta para que pudessem ser
esclarecidas as dúvidas dos demais parlamentares. Mas apesar da
insatisfação dos moradores, o pedido do Executivo volta ao plenário
segunda-feira. Até lá, o vereador Policial Madril (PMB) pretende fazer
reuniões com os contribuintes que teriam que pagar pelos terrenos e com
a Prefeitura para tentar um acordo.

ALÉCIO Espínola
pediu a retirada do
projeto da pauta

27 lotes

ALÉCIO Espínola
pediu a retirada do
projeto da pauta
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Aterro clandestino

A falta de servidores limita a atuação do setor de fiscalização: são
apenas três. “São poucos para atuar em tantos setores, como
arborização, poluição sonora, hídrica, vegetação em terrenos e tantas
outras”, afirma Jair. Em uma semana, os vereadores Fernando e Pedro já
identificaram quatro áreas usadas para despejo de inertes: na BR-277,
no Bairro Esmeralda, na BR-467 e agora na estrada Chaparral. Os casos
estão agora no Ministério Público, para que sejam analisadas as
denúncias. “Existe inclusive indícios dessa última área ser pública.
Estamos apurando essa possibilidade”, diz Hallberg.

As margens de um córrego
na antiga estrada rural Chapar-
ral viraram depósito de entu-
lhos. São mais de 800 metros
quadrados usados como ater-
ro de iner tes ilegalmente –
constatação feita pela Secreta-
ria de Meio Ambiente, após de-
núncias dos vereadores Fer-
nando Hallberg (PPL) e Pedro
Sampaio (PSDB).

Por enquanto, os fiscais não
sabem quem é o responsável
pelo despejo dos materiais.
“Existe o crime, mas não en-
contramos os criminosos. Não
houve flagrante”, diz Jair Soa-
res, chefe da fiscalização de
Meio Ambiente.

Embora o setor tenha apon-
tado aplicação de notifica-
ções e expedido autos de in-
fração, a Secretaria de Finan-
ças de Cascavel não teve – em
um ano e quatro meses – co-
branças de multas por despe-
jo irregular de inertes.

A cidade conta hoje com 25
empresas legalmente constitu-
ídas, conforme a Secretaria de
Meio Ambiente, que por lei, de-
vem ter rastreadores em seus
caminhões para fazer o trans-
porte de materiais descarta-
dos das construções civis. Po-
rém, outras empresas atuam
na cidade apenas com proto-
colo de licenciamento. O Mu-
nicípio não sabe precisar
quantas são as empresas en-
quadradas nessa situação.
“Elas possuem alvará para fun-
cionamento e aguardam a li-
cença definitiva, mas têm ras-
treadores e repassaram o lo-
gin e senha para que possa-
mos verificar o roteiro”, diz Jair.

Ação limitada

VEREADORES
FOTOGRAFARAM
área com drone e
flagraram o aterro
irregular

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fernando Hallberg
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“Agora terei
oportunidade que não
tive até aqui de provar

de forma clara e
definitiva a absoluta

correção dos meus atos,
por ter aceito um

empréstimo de um
empresário.”

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

A forma
descentralizada
de levar ações
sociais por meio
do novo
Território
Cidadão,
inaugurado na
semana passada.

A elevação do
preço da
gasolina que
mesmo com
baixas nas
refinarias, nem
sempre o
desconto chega
ao consumidor.

 Senador Aécio Neves,
após ter se tornado réu

em inquérito do STF
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Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
de tornar o senador Aécio Neves (PSDB-MG) réu
em processo por corrupção e obstrução de Justi-
ça é um grande passo para desmitificar a ideia de
que tucanos são impunes. Por unanimidade, os
ministros admitiram a denúncia formulada pela Pro-
curadoria-Geral da República.

O Brasil precisa ser passado a limpo e sepultar
de vez a impunidade que sempre pairou entre os
chamados crimes do colarinho branco. Lula, Aé-
cio, Maluf, Richa e tantos outros não estão acima
da lei. As 113 condenações da Lava Jato, incluindo
um ex-presidente, ex-governador, ex-presidente da
Câmara dos Deputados e grandes empresários, é
um alento quando se fala em fim da impunidade.

Apesar de alguns exageros cometidos por ma-
gistrados e procuradores, operações como a Lava
Jato, Pecúlio, Quadro Negro, entre outras, muda-
ram a forma da população ver a Justiça. É preciso
prosseguir, com foco nos mais de cinco mil muni-
cípios brasileiros onde muitas vezes a corrupção
passa despercebida.

Combater a corrupção tem que ser algo perma-
nente, inclusive com campanhas voltadas à popu-
lação que muitas vezes pratica pequenos atos cor-
ruptos, mas que não deixam de ser caracterizados
como desvios de comportamento. É hora de mu-
dar e a Justiça tem que ser, de fato, para todos.

 Riviera
Uma parceria entre o
Município de Cascavel,
Cohavel, por meio do
Programa Minha Casa
Minha Vida, Conselho
da Comunidade e a
Associação de Moradores
do Residencial Riviera
garantirá a implantação de
um projeto de capoeira
voltado a egressos e
familiares de presos que
residem no condomínio, a
exemplo do que foi
implantado há três anos no
Parque dos Ipês.

 Operação
Na manhã de ontem a
Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito) realizou a
Operação Presença na
Avenida Tito Muffato com a
Rua Tchucarramães. Durante
a operação, agentes de
trânsito acompanharam a
movimentação na via e
orientaram condutores
sobre o excesso de
velocidade e respeito com a
sinalização. Segundo a
Cettrans, as operações
serão constantes.

ARQUIVO
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Arivonil
Policarpo
registrou
toda a
beleza de
CAMILA
GOMES

Flores
Começa hoje e segue até dia 22 de

abril a Expoverde - Exposição Feira de
Flores e Plantas Ornamentais. A

promoção é do Lions Clube de Cascavel
e será realizada na Rua Riachuelo,

666. A entrada é grátis.
Mais informações pelo telefone

 (45) 99116-0743.

Cultura
Dia 25 de março, às 14h, tem muita

música e bandas. O Tribo Urbanas II é
uma promoção da Secretaria de Cultura

e Esportes. O evento será realizado
na quadra da Associação de

Moradores do Floresta.

Jantar solidário
Dia 27 de abril tem 25ª Lambarizada
Solidária, promovida pelo Rotary Club
Cascavel Harmonia. Os ingressos estão

à venda pelos telefones:
(45) 2101-7025 e (45) 2101-7400.

Joel Soares de Oliveira e Vania Costa, que trocaram alianças recentemente. O
registro é de Vitor Pinheiro e Fabiano Gois

Eu não sei o que quero ser, mas sei o
que eu não quero me tornar.

Olga Benário

Felicidades!

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

Workshop
A Arte de Negociar é o tema da palestra
de Thiago Piza, que será ministrada dia
25 de abril às 19h, na Sala Ivaí, Acic.

O investimento é R$ 50.

Paula Luzia Marian, Joel Sola Melho,
Pedro Luiz Hori, Sandra Marques,

Pedro Henrique Souza e
 Maria Lúcia Novaes.
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Le
ão

Manter a discrição será fundamental para
não atrair a atenção de pessoas oportu-
nistas. Fique longe de fofocas e mal-en-
tendidos, isso pode ser prejudicial para
sua carreira. Cor: verde-claro.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

No ambiente profissional, aja discretamen-
te. Escutar mais e falar menos deve ser seu
lema hoje. Poderá se abalar com provo-
cações ao longo do dia, mas mantenha a
calma e não desanime. Cor: tom claro.

To
ur

o

Mantenha o foco nas suas responsa-
bilidades profissionais e finalize as ta-
refas pendentes para não sofrer com
cobranças. Evite também se envolver
em fofocas. Cor: creme.

G
êm

eo
s Mantenha a discrição ao desenvolver

suas atividades, principalmente no
âmbito profissional. Cumpra com todas
as suas responsabilidades e demons-
tre sua competência. Cor: creme.

C
ân

ce
r Não dê atenção para fofocas ou po-

derá fazer julgamentos precipitados.
Hoje, a dica dos astros é preservar a
sua imagem e fazer a política da boa
vizinhança. Cor: tons escuros.

V
ir

ge
m No ambiente profissional, mantenha o foco

em suas atividades de trabalho e evite pe-
dir a colaboração dos demais. Alguém pode
querer cobrar favores ou abusar da sua
boa-fé: fique de olho! Cor: marrom.

Li
br

a

Discrição é a palavra de ordem neste
dia. Mantenha uma distância segura
de pessoas invejosas e interesseiras
ou poderá ver seu nome envolvido
em boatos. Cor: verde.

E
sc

or
pi

ão Sua criatividade estará em alta, mas
cuidado com soluções milagrosas. É
melhor guardar seus novos projetos
apenas para si neste momento, assim
evitará discussões. Cor: preto.

Sa
gi

tá
ri

o No trabalho, prefira tarefas que possa
desenvolver com autonomia. Mante-
nha o foco em suas obrigações e seja
discreto quanto a sua vida pessoal.
Cor: lilás.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Hoje, momentos de tensão não estão

descartados.Pense antes de falar. Ta-
refas que exijam atenção aos detalhes
são as mais indicadas neste momento.
Cor: bege.

A
qu

ár
io

Fique longe de falsos amigos e de
pessoas oportunistas. Seja mais rea-
lista, aja com praticidade ao lidar com
as suas responsabilidades e com quem
trabalha. Cor: roxo.

 P
ei

xe
s Abuse de sua imaginação no traba-

lho, mas mantenha o foco em seus
objetivos e estabeleça prioridades.
Cor: vinho.
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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  •  DEUS SALVE O REI

 • REDE GLOBO

 • SBT

 • RECORD

 • BAND

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Todos conseguem escapar do incên-

dio. Simone fica ferida e Hugo, Lean-
dro, Úrsula e Érico a socorrem. Talíssia
acusa Jorge pela destruição do terreiro
e o denuncia à polícia. Jorge é preso.
Isadora e Rosália conseguem informa-
ções de Yasmine. Érico sofre com o
amor de Flora e Tito. Vinícius anuncia
a Talíssia que a comunidade de sua igre-
ja ajudará na reconstrução do terreiro
de Simone.

ORGULHO E PAIXÃO
O cocheiro e a dona do bordel ten-

tam leiloar Elisabeta e Jane. Brandão
questiona a presença de Xavier e Virgí-
lio na oficina. Luccino consegue escon-
der a capa vermelha que cobre a moto-

cicleta de Brandão. Olegário ajuda Eli-
sabeta e Jane a fugirem do bordel. Aga-
tha encontra Mariana escondida na ofi-
cina. Xavier acusa Luccino de ser o
Motoqueiro Vermelho e Brandão o de-
fende. Darcy e Camilo procuram Elisa-
beta e Jane. Januário leva as irmãs
Benedito para o cortiço onde mora.
Susana castiga Petúlia. Ivete e o co-
cheiro leiloam as roupas de Olegário.
Lídia se insinua para Uirapuru.  Susa-
na e Olegário conversam sobre o pla-
no para afastar as irmãs Benedito de
Darcy e Camilo.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Bruno concorda com Gael e acredi-

ta que Clara pode descobrir algo sobre
Sophia por meio de Beth e Caetana.
Mariano conta sua história para a Gran-
de Mãe do quilombo e jura vingança

Diana enfrenta Virgílio e ameaça contar ao rei sobre o seu caso com a
rainha. Lucíola revela a Catarina sobre a conversa que escutou de Virgílio e

Diana, e a rainha conclui que eles estão traindo sua confiança. Lucrécia
sugere à Madre Benedita que a quermesse seja realizada em Montemor.

Brumela decide abrigar Afonso, Amália e Levi. Ulisses repreende Selena por ter
contado a Diana onde Amália está refugiada. Lucíola diz a Catarina que viu

Diana se preparando para sair a cavalo.

contra Sophia. Henrique revela que o
transplante de Adriana já foi realizado.
Gael se declara para Clara. Clara des-
cobre que Beth está com febre e se
preocupa. Patrick afirma a Henrique que
Clara é a mulher de sua vida. Renato
garante a Fabiana que sabe como to-
mar o dinheiro de Clara. Aguiar anuncia
que o estado de Beth é preocupante.
Ivanilda aceita o convite para morar com
Valdo. Suzy e Samuel confessam um
ao outro suas traições e Adinéia lamen-
ta o desentendimento. Adriana jura gra-
tidão a seu doador anônimo.

CARINHA DE ANJO
Os meninos falam para Rosana que

podem ajudá-la a aumentar a venda dos
doces. Leonardo tenta impedir que Adol-
fo fique na casa de seu primo, mas
Gustavo não abre mão. Dulce sente que
algo está errado e diz estar preocupa-
da por seu pai ter ficado sozinho com o
avô. Gustavo pede que Silvestre leve a
pequena de volta para casa. Juju agra-
dece Zeca pelo presente e falam da
época do namoro.

APOCALIPSE
Jonas, Zoe e Benjamin dizem que

se esforçarão para perpetuar a palavra
de Deus. César discute com Dudu Po-
eira. Zoe avisa que não voltará a tra-
balhar no telejornal. Benjamin convi-
da Estela e Felipe para seu casamen-
to. Zoe conta todo o ocorrido para Ce-
leste. Tião diz que não vai admitir que
Robinson continue na vida bandida.
Estela trabalha ao lado de Glaucia.
Tiatira diz que o exército israelita ficará
de prontidão.

AMOR PROIBIDO
Besir consegue tirar o dvd de Nihat

antes que ele veja o conteúdo. Nihat de-
cide processar Hilmi. Besir vai embora e
deixa uma carta de despedida. Behlul
procura Nilay para conversar sobre os
boatos dele estar apaixonado por ela.

 Lucíola diz a Catarina que
viu Diana sair a cavalo



Folhado

 PREPARO
Descongele a massa de acordo com as
instruções da embalagem. Tempere
os legumes com o sal e a pimenta. Em
uma frigideira anti aderente, aqueça
aos poucos ao azeite e grelhe todos os
legumes. Deixe esfriar. Abra a massa
com um rolo e distribua os legumes
em camadas, espalhe as folhas de
manjericão e cubra com a mussarela.
Enrole como um rocambole. Coloque
em uma assadeira e pincela e a gema.
Asse no forno preaquecido a 200°C
durante 40 minutos ou até dourar.

 400g de massa folhada
 1 abobrinha cortada em fatias no sentido longitudinal
 1 berinjela cortada em fatias no sentido longitudinal
 1 pimentão vermelho cortado em tiras
 Sal e pimenta a gosto
 Azeite necessário para grelhar
 Folhas de manjericão a gosto
 150 g de mussarela ralada grossa
 1 gema batida para pincelar

de legumes grelhados e queijo

 PREPARO
Coloque a água para
esquentar;
Misture a maria-mole com a
água quente;
Em seguida, coloque todos os
ingredientes no liquidificador;
Deixe bater por 1 minuto;
Por fim, despeje numa forma
untada com óleo e leve para o
congelador por no mínimo 4 horas.
Depois de desenformado,
derreta chocolate meio
amargo em banho-maria,
misture o creme de leite e
despeje por cima do sorvete.

 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite sem soro
 200 ml de leite de coco
 1 pacote de maria-mole de coco
 100 g de coco ralado
 200 ml de água

 Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:Cobertura:
 200 g de chocolate meio amargo
 1 caixinha de creme de leite

SorveteMaria-Mole com Ganache
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