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Emprego tem
saldo positivo

em janeiro

O ano de 2018 dá sinais de que a crise
começa a se dissipar e a geração de
empregos está de volta. Pelo menos é
o que indicam os números do Caged,

do Ministério do Trabalho, que aponta-
ram a criação de 568 vagas formais em

Cascavel no primeiro mês do ano. A
indústria da transformação, que inclui
os frigoríficos, puxou o saldo positivo

com 268 vagas criadas.
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Apesar dos reforços para o jogo
de ontem, em Campo Largo, contra
o Andraus, o Cascavel Clube Recre-
ativo voltou para casa com um em-
pate. Nem as três novas opções de
Agenor Piccinin para o elenco do
domingo – Wagner (lateral-direito),
Alan Stefano (goleiro) e Leonardo
Pignat – impediram o CCR de ficar
no 0 a 0, conquistando apenas um
ponto na tabela do Campeonato
Paranaense da Segunda Divisão.

O adversário da Serpente deste fim
de semana é o lanterninha do campe-
onato, que somava quatro derrotas
em quatro jogos, e agora um empate.

No próximo domingo (11), o Cas-
cavel CR recebe o Operário, no Es-
tádio Olímpico Regional, às 15h30,
pela sexta rodada da Segundona.

CCR volta com empate
DIVULGAÇÃO

Entre outros resultados da Segunda Divisão do Paranaense deste domingo
estão: Batel e Independente (0x0); Portuguesa Londrinense (1x4);
Operário e Rolândia (4x1) e PSTC e Paranavaí (2x1).

Rio Branco 2 x 4 Toledo
Cianorte 2 x 2 Paraná Clube
Londrina 1 x 1 Prudentópolis

Foz 2 x 0 FC Cascavel
Coritiba 0 x 3 Maringá

RESULTAD O S

FC Cascavel derrotado

A rodada de abertura da Taça
Caio Júnior foi amarga para o FC
Cascavel. Jogando na fronteira, con-
tra o Foz do Iguaçu, a Serpente Au-
rinegra perdeu de 2 a 0 na primeira
rodada do segundo turno do Para-
naense de Futebol. O jogo ocorreu
no Estádio ABC, na tarde de ontem.

O primeiro gol do Azulão foi mar-
cado logo aos 14 minutos do pri-
meiro tempo, por Raphael Alemão.
Aos 24 minutos do segundo tem-
po, Lucas Brasil aumenta, fechan-
do o placar. As duas equipes briga-
vam diretamente na classificação
geral, levando em conta a distribui-
ção de vagas para a Série D e a
Copa do Brasil em 2019.

A próxima rodada da Taça Caio
Júnior será na quarta-feira (7). O FC
Cascavel enfrenta o Cianorte, no
Estádio Olímpico Regional, às 20h.

Na abertura do segundo
turno do Paranaense,

FC Cascavel perde
por 2 a 0 do Foz

Resultados

ABEL ANDREGHETTI
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ESTÁDIO OLÍMPICO
Santa Cruz FC 0x5D’ Napolli/Roberto Diesel

NINHO DA COBRA
14h Jada 4x4 Cascavel Auto Peças
16h Ponte Preta 4x3 Policia Militar

MARIA LUÍZA
16h N. Sra. Salete 1x1 Ass. Mor. Maria Luiza

SANTA CRUZ
14h Resenha FC 3x2 JMS/Mundial Auto Center
16h ABA FC 5x1 Ass. Esp. Santa Cruz

SÃO CRISTÓVÃO
14h Espaço Bier 2x1 Maximus/BIG
16h Clarito FC 2x2 200 Ano

C. E. MANOEL MESSIAS
14h Riviera 0x6 Operário
16h Consolata 2x2 Pankeka/Barão

1ª RODADA 2ª RODADA (DOMINGO,11)

Time PG J V E D GP GC SG
Resenha FC 3 1 1 0 0 3 2 1
N. Sra. Salete 1 1 0 1 0 1 1 0
Jd. Mª Luiza/CSW 1 1 0 1 0 1 1 0
JMS/Mundial AC 0 1 0 0 1 2 3 -1

PARANAENSE - TAÇA DIONÍSIO FILHO

GRUPO A

Time PG J V E D GP GC SG
D’Napolli/R. Diesel 3 1 1 0 0 5 0 5
Ponte Preta Cascavel 3 1 1 0 0 4 3 1
Polícia Militar PR PC 0 1 0 0 1 3 4 -1
Santa Cruz FC 0 1 0 0 1 0 5 -5

GRUPO B

Time PG J V E D GP GC SG
Operário AC 3 1 1 0 0 6 0 6
Aba FC 3 1 1 0 0 5 1 4
A. E. Santa Cruz 0 1 0 0 1 1 5 -4
Riviera FC 0 1 0 0 1 0 6 -6

GRUPO C

Time PG J V E D GP GC SG
Esp. Bier/ Bichados 3 1 1 0 0 2 1 1
Clarito 1 1 0 1 0 1 1 0
200 Ano 1 1 0 1 0 1 1 0
Maximus/BIG 0 1 0 0 1 1 2 -1

GRUPO D

Time PG J V E D GP GC SG
SE Consolata 1 1 0 1 0 2 2 0
Pankeka/Barão 1 1 0 1 0 2 2 0
São Cristóvão 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO D

Time PG J V E D GP GC SG
Jada, Meninos do Jauri 1 1 0 1 0 4 4 0
Cascavel Auto Peças 1 1 0 1 0 4 4 0
Estrela Dourada 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO D

DE VIRADA
Outra equipe que sofreu com desgaste na 1ª rodada por poucas
opções no banco de reservas foi o Maximus/BIG, que abriu o placar
diante do Espaço Bier, mas acabou derrotado por 2 a 1. O Maximus
dominou o primeiro tempo e transformou em gol a vantagem
apresentada com a bola nos pés, principalmente nos do camisa 7
Pedrinho e do camisa 10 Buiu. Destaque também para a atuação do
goleiro Robson, que no segundo tempo precisou se ausentar do jogo.
E foi justamente na segunda etapa que o Espaço Bier, que contou
com elenco completo, conseguiu a virada. Para o Maximus/BIG, do
técnico Cléverson, a derrota só não foi pior por conta do outro
resultado da chave: empate por 1 a 1 entre Clarito e 200 Ano. Na
2ª rodada, no campo do Complexo Esportivo Manuel Messias de
Souza, no Jardim Colonial, o Maximus/BIG enfrentará o Clarito.

50 gols em 10 jogos
 O Amadorzão Municipal 2018 teve início on-

tem e os jogadores deram mostras de que real-
mente estavam ansiosos pela competição. Fo-
ram registrados 50 gols em 10 partidas pela 1ª
rodada, a começar pela vitória por 5 a 0 do
D’Napolli sobre o Santa Cruz, no jogo que abriu o
campeonato, pela manhã, no Estádio Olímpico.

Os demais jogos ocorreram todos à tarde,
em outros cinco campos da cidade. No Ninho
da Cobra, os embates foram acirrados. No jogo
que abriu a programação no local, Jada, Ami-
gos do Jauri e Cascavel Auto Peças empata-
ram por 4 a 4. Com jogadores experientes e
rodados no futebol cascavelense, as equipes
apresentaram um futebol de elevada técnica.

O CAP, que atuou sem suplentes, mas ape-
nas com jogadores experientes, abriu o placar
aos 20min, mas os Amigos do Jauri, formado
por jovens rodados, como Suender, Kinho e
Ferrão, empataram aos 38min, dez minutos an-
tes de o CAP ampliar para 2 a 1. Na segunda
etapa, os jovens do Jada igualaram o placar
logo aos 5min, mas o CAP tratou de esfriar os
ânimos do adversário aos 12min, abrindo 3 a
2 no placar. O Jada então partiu para o ataque
e virou o placar para 4 a 3 com dois gols em
dois minutos, aos 37min e aos 39min. Aos
41min, entretanto, o CAP tratou de deixar o pla-
car igual novamente: 4 a 4. No outro jogo no
Ninho da Cobra, a Ponte Preta Cascavel ven-
ceu a Policia Militar do PR/PC por 4 a 3.

COMUNIDADE N. SRA. SALETE
14h N. Sra. Salete x JMS/Mundial Auto Center
16hAss. Mor. Jd. Maria Luiza x Resenha FC

JD. MARIA LUIZA
14h Riviera FC x Ass. Esp. Santa Cruz
16h Operário Atlético Clube x ABA FC

SANTA CRUZ
14h Santa Cruz FC x Policia Militar PR PC
16hD’Napolli/Roberto Diesel x Ponte Preta Cascavel

SÃO CRISTÓVÃO
16h Pankeka FC/Barão x São Cristóvão

COM. ESP. MANOEL MESSIAS DE SOUZA
14h Maximus/BIG FC x Clarito FC
16h Cascavel Auto Peças x Estrela Dourada/Amigos do Alex

NINHO DA COBRA
16h Espaço Bier/Bichados x 200 ANO

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ
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   Fotos: Aílton Santos

Mais empregos
em janeiro

Dados do Caged (Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desemprega-
dos), divulgados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, mostram que
o ano começou bem aos cascave-
lenses. Ao todo, 568 vagas formais
foram abertas em janeiro deste
ano, o melhor saldo para o mês des-
de 2014, período em que o Municí-
pio criou 889 postos de trabalho.

Quem alavancou as contrata-
ções foi a indústria da transfor-
mação. O setor foi responsável
pela geração de 268 novas ad-
missões em janeiro. Conforme o
economista da Fiep (Federação da
Indústria do Estado do Paraná),
Roberto Zurcher, este avanço sig-
nifica a reversão da crise que afe-
tou o segmento, o início de uma
recuperação lenta, mas que aos
poucos dá sinais positivos.

“O último ano bom para a indús-

tria, principalmente no Paraná, ha-
via sido em 2013, quando o se-
tor vinha crescendo. O Brasil
como um todo passou um perío-
do bom, nosso Estado com boas
safras. Porém, o modelo de eco-
nomia aplicado estrangulou [o
País], a forma utilizada era o in-
centivo ao consumo e em sua
contrapar tida, à produção. Só
que ao invés de o consumidor
comprar produtos nacionais, pre-

MAIS EM ABRIL
As contratações na indústria da transformação
devem continuar. Segundo Zurcher, a partir de
abril o setor entra em seu período de maior
atividade, que segue até o mês de outubro. “Este é
um efeito sazonal, onde ocorre um maior volume de
contratações, que já é tradicional”, comenta.

Procura por mão de
obra cresceu

principalmente na
indústria têxtil

feria os importados. Foi neste
momento que houve a crise e a
indústria acabou sendo a mais
afetada, já que não vinha acom-
panhando o crescimento no mes-
mo nível que os outros setores”,
explica. Zurcher lembra ainda que
a economia, embora apresente
recuperação na busca por mão de
obra, ainda está em seus primei-
ros passos para conquistar o
mesmo patamar de 2013.

Em Cascavel, com exceção das indústrias de celulose e de metal que
fecharam postos de trabalho em janeiro, a têxtil foi a que mais contratou,
assim como ocorreu em outros municípios da região Oeste. “O setor de
vestuário é intensivo em mão de obra, e qualquer reação [da economia]
se reflete nisso”, diz o economista. As indústrias alimentícia, farmacêutico
e de carrocerias e automóveis também apresentaram bons resultados em
contratações. Vale destacar ainda que apesar do crescimento tímido nas
admissões, a indústria moveleira também segue no mesmo caminho.

Quem mais contratou

SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO
CIVIL
Setores que também contrataram
em Cascavel foram o de serviços,
que abriu 217 novas vagas em
janeiro, seguido da construção
civil (103), o comércio (29) e
a extrativa mineral (1). Em
contrapartida, demitiram mais
trabalhadores do que contrataram
a agropecuária, que fechou 39
postos formais de trabalho, os
serviços industriais de utilidade
pública (-8) e a administração
pública (-3).  Em todo o Paraná,
11.637 vagas formais de
trabalho foram criadas, 5.474
delas na indústria da
transformação.

COMO FOI JANEIRO EM CASCAVEL
SETORES ADMISSÕES DEMISSÕES SALDO

Extrativa mineral ............................. 1 ............. 0 ................ 1

Indústria da Transformação ...... 1.067 ......... 799 ............ 268

Serv. Indust. de Util. Pública ............. 4 ........... 12 ............... -8

Construção civil ........................... 443 ......... 340 ............ 103

Comércio ................................. 1.206 ...... 1.177 .............. 29

Serviços ................................... 1.489 ...... 1.272 ............ 217

Administração pública ..................... 2 ............. 5 ............... -3

Agropecuária................................. 91 ......... 130 ............. -39

Fonte: Caged/MTE

Total ...................................... 4.303...... 3.735 ........... 568
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Mais de 214 mil declarações

O prazo para acertar as contas
com o Leão já começou a correr e
quem precisa declarar o Imposto
de Renda Pessoa Física ano base
2017 deve ficar atento às datas.
As declarações iniciaram em 1º
de março e podem ser entregues
até 30 de abril.

A expectativa da Delegacia da Re-
ceita Federal de Cascavel, que abran-
ge 94 municípios, é receber
214.619 declarações até a data li-
mite, quase 2% a mais do que o re-
gistrado no ano anterior, quando
211.031 contribuintes fizeram a de-
claração. Em todo o Brasil estima-
se que 28,8 milhões de pessoas en-
treguem a declaração do IR, 340 mil
a mais que no ano passado.

Perder o prazo deixa o contribu-
inte sujeito ao pagamento de mul-
ta de, no mínimo, R$ 165,74. O va-
lor máximo corresponde a 20% do
imposto devido.

Declarações devem
ser entregues
até 30 de abril

 Reportagem:  Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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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, 05 de março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1-Reinaldino Ferreira de Souza Neto e Adrielly da Silva
2- Rodrigo Krilow Parra e Angela Gabriela de Conto
3- Willian Schmitz e Patricia Cristina da Silva
4-Alexandre Tobe e Sthepanie Marie Riesel
5-Michael Hollweg Espindola e Ediane Rodrigues dos Santos

Quem deve declarar?
Neste ano, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 em 2017 precisa declarar o Imposto de Renda. O valor é
o mesmo da declaração do ano passado.

LEMBRANDO...
Quem optar pela declaração
simplificada abre mão de todas as
deduções admitidas na legislação
tributária, como aquelas por gastos
com educação e saúde, mas tem
direito a uma dedução de 20% do
valor dos rendimentos tributáveis,
limitada a R$ 16.754,34, mesmo
valor do ano passado.
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O Acic Labs promove o ciclo
Trimestre do Varejo, com palestras

com especialistas em comércio,
inovações e marketing. No dia 14 de

março, o ciclo terá como
palestrante convidado Fred Rocha,
especialista em varejo, que estará

em Cascavel para falar sobre
Tecnologia do varejo. A palestra

será às 19h no Anfiteatro Emir Sfair,
no Centro de Convenções. E O

investimento é de R$ 30 por pessoa.
Mais informações e inscrições

podem ser feitas pelo site
www.aciclabs.com.br . O Trimestre

do Varejo tem patrocínio do Sicoob.

Certificado
A Acic informa que, temporariamente, não

são gerados certificados digitais. O
motivo é o teor de uma resolução que
exige a instalação de localizador no

ponto de atendimento. A resolução obriga
que todas as centrais biométricas, de
todas as Autoridades Certificadoras,

comuniquem-se no cadastramento ou
verificação biométrica além de

georreferenciar o atendimento. Isso
significa que os antigos pontos de

atendimento precisam se transformar em
postos provisórios ou instalações

técnicas.  A Acic informará quando o
serviço retornar.

 Palestras online
Estão abertas as inscrições para o 1º
Ciclo de Palestras Online Formação
para Cidadania. São 20 seminários
digitais gratuitos divididos em dois
temas Integridade nos Negócios – do

pequeno ao grande, com dez palestras
até 9 de março; e Licitação sem
complicação, com outras dez

exposições entre os dias 12 e 23 de
março. Para se inscrever é muito fácil,

basta acessar o site
www.escola.osbrasil.org.br e

preencher o formulário de inscrição.

Desafios da sucessão
Governança corporativa, desafios da sucessão. Esse será o tema de palestra
agendada pela Acic para o dia 13 de março, das 19h às 20h45. O assunto vai
ser apresentado por um dos maiores conhecedores do tema no Brasil, o
diretor-presidente da Valério Consultoria S/C, Eduardo Valério. Outras
informações podem ser conseguidas pelo telefone 3321-1431, com a
secretária Ana Claudia Gofredo.

Escritório de compras
Cascavel conta com um escritório

de compras públicas que
funciona em horário comercial na
Acic. Por meio dele, empresas são

informadas sobre licitações na
prefeitura e em órgãos públicos

locais e empresários têm a
chance de participar de cursos e
de treinamentos para conhecer
mais sobre licitações. Outras

informações com Ana Paula pelo
telefone 3321-1400.

Assistente financeiro
Estão abertas inscrições ao curso

de Assistente financeiro, com o
facilitador Sivaldo Dal-Ry. O curso
será dias 13, 14 e 15 de março, das
19h às 23h, na Acic. O investimento
é de R$ 250 a associados da Acic e

a estudantes e de R$ 500 aos outros
interessados em participar. Mais
informações pelo telefone 3321-

1415 ou no uniacic@acicvel.com.br
.

Acic Labs traz Fred
Rocha a Cascavel

Sipag
Acic e Sicoob Credicapital mantêm há

anos parcerias que beneficiam
empresas filiadas à associação

comercial. Um deles é o Sipag, máquina
leitora de cartões que pode ser sua com
uma série de vantagens. Não há taxa de

adesão, a mensalidade é a menor do
mercado, é possível fazer a antecipação
de recebíveis diretamente pela máquina
sem pagamento de IOF e ainda há taxas

diferenciadas para empresas
associadas à Acic. As condições

especiais para quem quer ter acesso ao
Sipag expiram no dia 31 de março. Mais
informações pelo telefone 3321-1400.
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Reconstrução de muro
Após dois meses do acidente que

deixou estragos no muro da Associa-
ção de Moradores do Bairro Claude-
te em Cascavel, as obras para reer-
guer a estrutura foram iniciadas.

Na sexta-feira uma equipe traba-
lhava para a retirada de restos de ma-
teriais de construção e até mesmo
uma árvore precisou ser derrubada.

Os trabalhos ocorrem em parce-
ria da comunidade que doou a mai-
or parte dos materiais de constru-
ção com a Cohavel – Companhia de
Habitação de Cascavel, responsá-
vel pela mão de obra.

A associação funciona no anti-
go espaço da UBS (Unidade Bási-
ca de Saúde). Os estragos no muro
foram provocados por um motoris-
ta, que ao perder o controle da di-
reção, atingiu a estrutura.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Logo ao lado da associação está o Cmei (Centro Municipal de Educação
Infantil) Raio de Luz que também teve parte do muro na lateral
comprometida. Segundo a Secretaria de Educação estão previstas para este
ano reforma e ampliação do Cmei.
“Os projetos para a obra já estão prontos e em fase de aprovação na Vigilância
Sanitária e Corpo de Bombeiros. Após este processo, será realizada a execução
dos orçamentos para que o processo licitatório possa ser iniciado”, afirma.

Cmei

Trabalho ocorre
entre parceria da

comunidade e
Cohavel
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Verduras e legumes livres de
agrotóxicos e de contaminação.
Quem foi para o Calçadão da Ave-
nida Brasil, em frente à Cate-
dral, prestigiar a Feira Agroeco-
lógica no fim de semana, teve
acesso a produtos orgânicos,
fresquinhos, vindo direto da hor-
ta do Projeto Quintal Produtivo.

Verduras, temperos, legumes,
até mesmo adoçantes conheci-
dos como Stévia, só que in natu-
ra, estavam presentes nas bar-
raquinhas. O projeto é desenvol-
vido com muito carinho por cer-
ca de 40 pessoas, contando pro-
dutores e idealizadores, e é au-
tossustentável.

“A produção é pequena e exis-
tia a dificuldade em comercializar
esses produtos. Foi aí que a Ca-
tedral cedeu a calçada em fren-
te à igreja para podermos ven-
der. Tudo que é arrecadado aqui
volta para o projeto, para que
possamos desenvolver mais”,
conta a coordenadora da Cáritas
na Arquidiocese de Cascavel, Ro-
sângela Ferreira.

Opções orgânicas no Calçadão

Produtos foram
oferecidos com

preços acessíveis
ao consumidor

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

PRODUTOS
SAUDÁVEIS
O projeto também adere à
necessidade de quem prefere
produtos mais saudáveis, livre de
contaminação. “A stévia, por
exemplo, você encontra
industrializada no supermercado,
para usar como adoçante. Mas, pra
que comprar o industrializado, com
conservantes, se você pode manter o
natural?”, sugere. A ideia é
desenvolvida pela Cáritas Diocesana
de Cascavel, em parceria da
Associação de Produtores
Agroecológicos.



LOCAL 13CASCAVEL, 05 DE MARÇO DE 2018

Terceirizada da Cettrans
provoca transtornos

Moradores de um edifício lo-
calizado no cruzamento das ruas
Presidente Kennedy com Jorge
Lacerda, no centro de Cascavel,
tiveram um fim de semana cheio
de transtornos por causa da “bar-
beiragem” de uma empresa de
guincho que presta serviços para
a Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito).

Na tarde de sábado (3), o ca-
minhão guincho estava sendo ins-
talado no cruzamento das duas
vias públicas um poste para a im-
plantação do monitoramento de
velocidade dos veículos que pas-
sam pelo local. O problema é que
após o serviço concluído, o moto-
rista do guincho enroscou o veí-
culo derrubou um poste que fica

na parte interna do condomínio e arrebentou os fios que
levam energia elétrica ao residencial.

O dono do caminhão se comprometeu em resolver o
problema, já que a Copel não instala postes provisórios.
Neste caso, a responsabilidade em comprar e fazer o ser-
viço seria de quem causou o problema e não da Copel.

Acontece que o caso não foi resolvido e os seis
apartamentos ficaram sem energia elétrica a partir das
15h32 de sábado e o sistema só foi religado por volta
às 19h38 de ontem, totalizando 28 horas de apagão.

Um eletricista foi chamado para fazer o trabalho
interno no edifício, mas a Copel só fez a religação no
sistema após insistentes pedidos dos moradores. Ini-
cialmente o técnico afirmava que só poderia fazer a
ligação caso tivesse um laudo técnico de um enge-
nheiro. Depois de algum tempo, a companhia decidiu
fazer a ligação na rede de distribuição.

A reportagem tentou contato com a
Cettrans, mas o presidente da compa-
nhia, Alsir Pelissaro, estava hospitali-
zado na tarde de ontem e, por isso, não
pode resolver a questão. O prefeito Leo-
naldo Paranhos disse que ainda hoje
vai chamar a empresa que provocou o
prejuízo para resolver o problema.

Os moradores reclamaram dos prejuízos causados pela falta de energia. Além dos seis apartamentos, há três
salas no edifício e em uma delas há vários freezers usados como depósito de sorvetes. O material
descongelou e o prejuízo foi muito grande. Em outra sala, onde funciona uma barbearia, o profissional teve
que dispensar os clientes na tarde de sábado e fechar o estabelecimento.

Grandes prejuízos

R esponsabilização

POSTE DERRUBADO e fios arrebentados
deixaram várias famílias sem energia elétrica
por mais de 24 horas

 FÁBIO DONEGÁ
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MOMENTOS

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Guerreira nas adversidades

Força na
adversidade
A vida fez com

que Cleusa fosse
ainda mais forte

em meio às adver-
sidades e momen-

tos que nunca
estamos prepara-

dos a entender.
“Foi uma grande

guerreira e alguém
que ainda tinha
planos muitos

longos”, lembra o
irmão.

Ela superou um
câncer de mama,

mas a doença
retornou de forma

ainda mais agressi-
va. “Lutava há oito
meses para nova-

mente vencer a
doença”.

Exemplo de fé
Inevitável é a tristeza quando precisamos nos despedir de quem
tanto amamos, mas há exemplo de fé e espiritualidade como prova
de fortalecimento em meio às adversidades. “Que os anjos tremulem
suas bandeiras e soprem suas trombetas, como um som que entra na
alma, aclamando sua chegada”, se despede o sobrinho Tiago.

Cleusa seguia em tratamento na Uopeccan – União Oeste
Paranaense de Estudo e Combate ao Câncer, mas não resistiu e
no dia 28 de fevereiro deste ano faleceu por conta da doença. O
sepultamento ocorreu no Cemitério Central de Cascavel.

Nascida em Xanxerê (SC), Cleusa Te-
rezinha Bandeira, ainda jovem veio a
Cascavel. O destino fez com que optas-
se em retornar ao estado de origem e
então viveu também, por algum tempo,
na cidade de Chapecó.

Nos últimos anos, de volta a Casca-
vel, ela morou com o irmão, Otil Ban-
deira, repórter esportivo na cidade e
que a descreve com imenso respeito,
admiração e carinho.

“A Cleusa sempre foi uma mulher
muito determinada. Gostava muito de aju-
dar a todos e a nossa família”, diz ele.

Embora não tenha vivido a experi-
ência de mãe, demonstrou o mesmo
amor pelos sobrinhos e todos os que
faziam parte da família.

“Uma das grandes mulheres que
nos criou. Esteve conosco sempre. Se
doou para todos nós. E por isso te
amamos. Te veneramos e aplaudimos
a sua existência, a qualquer tempo, em
qualquer dimensão. Cada um de um
lado,mas conectados por uma linha
forte e robusta: o amor”, descreve o
sobrinho Tiago Bandeira.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 06
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 07

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

Um homicídio e pelo menos duas tentativas de homicídi-
os foram registrados na sexta e no sábado. No fim da tarde
de sexta-feira, uma jovem de 20 anos foi assassinada no
Bairro 14 de Novembro, após uma discussão. A Delegacia
de Homicídios diz que já sabe quem é o autor do crime e
continua no encalço do acusado, que de acordo com infor-
mações de populares, era companheiro da vítima. O caso
pode ser tratado como feminicídio, pela desconfiança de
que tenha sido passional. Outras três pessoas foram bale-
adas, e pelo menos dois casos devem ser tratados como
tentativa de homicídio. Mais informações a respeito do cri-
me e das vítimas serão repassadas pela polícia hoje.

A violência pairou sobre o pri-
meiro fim de semana de março
em Cascavel. Na manhã de on-
tem, o vigia do Instituto Tecnoló-
gico Federal do Paraná foi encon-
trado com um tiro na perna. O
homem foi rendido durante um
assalto. O ladrão abordou o vigia
para roubar a arma do trabalhador,
que levou um tiro  do assaltante.

O vigia foi encontrado apenas
duas horas depois do crime, e es-
tava gritando de dor. Ele foi atendi-
do pelo Corpo de Bombeiros e leva-
do para o hospital.

O trânsito também foi violento
na cidade. Um acidente deixou um
motociclista gravemente ferido na
noite de sábado, no Bairro Santa
Cruz. Foi na Avenida Tito Muffato,
que está em reforma. Uma manilha

Violência em alta

foi colocada por baixo do asfalto no
local e a pista ficou ondulada. Tam-
bém não havia luz, e o conjunto de
fatores fez com que um motociclis-
ta caísse e ficasse em estado gra-
ve. Ele foi levado ao HU com trau-
matismo craniano.

VIGIA foi baleado durante o trabalho no IFPR

CASO de morte será investigado como feminicídio

RAPAZ ficou gravemente ferido
ao cair de moto na Tito Muffato

Violência em alta

Homicídio e tentativas
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Giro da
Violência

Terminou neste fim de semana o curso
de formação para 41 agentes
penitenciários da PIC (Penitenciária
Industrial de Cascavel) e da PEC
(Penitenciária Estadual de Cascavel).
Eles finalizaram as atividades, que
tinham começado na terça-feira, com
curso de tiro, usando espingarda
calibre 12 e munições de borracha.

Furto de aves I
O Viveiro Conservacionista do Centro
Universitário FAG foi alvo de bandidos.
Câmeras de segurança flagraram um
homem carregando duas gaiolas. Ele
cortou a tela e teve acesso ao recinto
onde as aves estavam. Algumas delas,
de acordo com a assessoria de
imprensa, estavam doentes e passavam
por tratamento médico. Todas as aves
vieram de apreensões do IAP (Instituto
Ambiental do Paraná) e recebem
cuidados da equipe do Viveiro.

Furto de aves II
Foram levados: um cúrio, um
corrupião, um pássaro preto, um tiê,
três coleirinhas, um trinca-ferro, dois
azulões, um bicudo. Todos os pássaros
usavam anilhas de identificação da
FAG. O crime foi percebido na manhã
de sexta-feira, e um Boletim de
Ocorrência foi registrado na Polícia
Civil, para tentar encontrar as aves.

Tensão na PEC

No local, a denúncia é de superlotação das celas, que estão com o
dobro de presos que poderiam abrigar. Além disso, a falta de efetivo de
agentes penitenciários e a estrutura defasada da penitenciária.

Por se tratar de um domingo, a reportagem do Hoje News não rece-
beu resposta à solicitação de informações ao Depen, diante das infor-
mações dos familiares, e aguarda manifestação hoje.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Sem acesso aos detentos des-
de novembro do ano passado, an-
gustiados e apenas com as notíci-
as veiculadas pela imprensa ou re-
passadas por presos que saíram da
PEC (Penitenciária Estadual de Cas-
cavel), mães, esposas e pais fica-
ram assustados com o que viram e
ouviram neste fim de semana.

Com estrutura precária desde a
rebelião registrada em novembro,
apenas uma parte da penitenciária
destruída foi reformada. De acordo
com familiares, os detentos estão
amontoados em uma galeria de
cima, porque as debaixo alagam por
conta da chuva. Além disso, a infor-
mação é de tensão dentro da peni-
tenciária e do risco de uma nova
rebelião, a qualquer momento, se
a situação para os presos não me-
lhorar. “Eles me falaram que vão dar
um tempo, para ver se o pessoal
toma providências. Se não melho-
rar, pode haver sim uma rebelião a
qualquer momento”, revela a fami-
liar de um preso, que preferiu pre-
servar a identidade.

Há presos doentes dentro da
PEC e sem acesso à saúde. “Tem
uns com febre, outro que está com
caxumba. Não há médico nem re-
médios”, lamenta outra parente
de preso, com quem a reportagem
conversou depois do fim de sema-
na de visitas.

O primeiro fim de semana de
março foi de retomada das visitas

da PEC, que começou na sexta-fei-
ra e terminou ontem. No próximo
fim de semana também haverá vi-
sitas, mas para outras galerias, já
que as visitas foram organizadas
por setores para medida de segu-
rança dos familiares, dos agentes
e dos próprios presos.

FÁBIO DONEGÁ
Curso de formação

FAMILIARES visitaram os presos e levaram
mantimentos neste fim de semana

S uperlotação
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Licitação que Segue
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) decidiu negar os
recursos de duas empresas e seguir com a licitação do
transporte escolar. A decisão do prefeito segue a risca
o laudo feito pela Comissão de Licitação. A abertura

das propostas será na quarta-feira.

Fiscalização renovada
Desta vez, apenas os
quilômetros rodados e
comprovados serão
pagos. Paranhos não
quer nem ouvir falar nos
10% adicionais
para que a empresa se
desloque até o local da
prestação de serviços e
já assegurou isso no
edital.

Trauma e segurança
A ordem é economia e
segurança. O esforço
será concentrado na
fiscalização eletrônica e
presencial. Fechar o cerco
também para que os
problemas do passado
não se repitam, como é o
caso do último acidente e
do ônibus não vistoriado
e na ativa.

Sessão
A sessão da manhã de hoje
da Câmara de Vereadores
terá cinco projetos que
serão apreciados pelos
parlamentares, três deles
são de autoria do
Executivo Municipal. Os
três projetos são sobre
lançamento de
contribuição de melhorias.

Violência
A Assembleia Legislativa
do Paraná promoverá
amanhã a partir das 9
horas, em seu Plenário,
uma audiência pública
para debater “O combate
da violência contra as
mulheres do campo”. A
realização do evento
atende a uma proposição
do deputado Professor
Lemos (PT).

RESSALRESSALRESSALRESSALRESSALVVVVVASASASASAS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Edgar disse que 350 municípios têm ressalvas nas
contas.

 “As contas são aprovadas com ressalvas porque
as ressalvas foram 100% sanadas”, disse.

Depois de sair da Câmara na terça-feira da semana
passada sem comentar a desaprovação de suas
contas de 2013, o ex-prefeito Edgar Bueno usou
grupos políticos de whatsapp para falar sobre a
questão. “Esta decisão só tem uma justificativa. Me
afastar de cargos público e eletivos por 8 anos”,
escreveu.

Empresários de várias
cidades do Oeste do Pa-
raná participaram da elei-
ção da nova diretoria da
Caciopar. O advogado e
administrador de empre-
sas Alci Rotta Júnior foi
eleito presidente da Coor-
denadoria por mandato de
dois anos por aclamação.
Ele vai assumir em abril
em lugar de Leoveraldo
Curtarelli de Oliveira, que
é de Santa Helena. A elei-
ção, por aclamação,
aconteceu no sábado (3)
na sede da Acic (Associ-
ação Comercial e Indus-
trial de Cascavel).

Já na condição de pre-
sidente da maior das 12
coordenadorias de asso-
ciações comerciais da
Faciap, Alci disse que as-
sumir o cargo é um gran-
de desafio pela história e
pelas defesas que a enti-

Caciopar aclama
nova diretoria

dade faz. “Fundada pelo
saudoso Hylo Bresolin
em 1976, a Caciopar é
uma referência ao Paraná
e ao Brasil em associativis-
mo empresarial”, afirmou
Alci, que tem 39 anos, é ca-
sado e pai de uma filha. Ele
é do ramo de distribuição
de alimentos e foi, de
2015 a 2017, presidente
da Acic de Cascavel.

Leoveraldo agradeceu
aos seus diretores e dis-
se que presidir a Caciopar
nos últimos dois anos foi
par ticularmente difícil.
“Bem em uma época de
tantas oscilações econô-
micas e políticas da vida
nacional. Todavia, esse foi
um grande aprendizado a
todos nós e a Caciopar e
o associativismo empre-
sarial saem bastante for-
talecidos desse proces-
so”, ressaltou.

Posse festiva
A posse de Alci e de outros 42 nomes que compõem
a nova diretoria da Caciopar ocorrerá no dia 6 de
abril, a partir das 19h, no salão social do Tuiuti
Esporte Clube, em Cascavel. A expectativa é que cerca
de 700 pessoas, líderes dos mais diferentes segmentos
da região, participem

Leoveraldo e Alci
vão trocar o
comando da

Caciopar
oficialmente em

6 de abril

Leoveraldo e Alci
vão trocar o
comando da

Caciopar
oficialmente em

6 de abril

ASSESSORIA
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PERFIL

 Josué de Souza tem 48 anos, é
casado e formado no curso de
Pedagogia.

 Antes de ingressar no
Legislativo, atuava como agricultor.

 Ele segue na Câmara de Vereadores
de Cascavel no primeiro mandato como
vereador, no entanto, já teve
experiência na Casa como assessor do
vereador Vilela e ao lado de Marcos
Damasceno.

o segundo ano
de mandato
como vereador
de Cascavel,
Josué de Souza

tem protocolado projeto em
benefício dos usuários do
transporte público.
A expectativa do vereador é
de que os ônibus possam
utilizar máquinas de cartão
de crédito. A experiência,
que já é vista na capital de
São Paulo e em Curitiba
segue em processo de
implantação.
“Dessa forma continuamos
evitando o dinheiro nos
ônibus e os usuários do
transporte não são
prejudicados. O projeto já

foi apresentado,
passou pelas

comissões e agora
aguardamos que

siga à votação”,
afirma.

N
Pagamento de passagens com cartão de crédito

Frustrações
Neste primeiro mandato estou passan-
do por uma experiência muito boa. Às
vezes nos frustramos um pouco, por-
que queremos resolver os problemas
na hora, como se fosse algo particular.
No poder público isso é diferente, te-
mos que esperar ocorrer os trâmites
legais e licitações de determinadas coi-
sas. A população cobra, pois realmen-
te espera uma resposta imediata e às
vezes somos impedidos, por conta des-
ses trâmites legais.

Parceria
O relacionamento com a prefeitura de
Cascavel tem sido muito bom neste pe-
ríodo. Eu já era amigo do prefeito Leo-
naldo Paranhos, de alguns secretários,
então são pessoas que já tinha certo
convívio, e isso torna o trabalho tran-
quilo. Cada um respeita as suas compe-
tências e suas funções. Quando preci-
samos de algumas informa-
ções elas não são fornecidas
e quanto a isso não tenho
nenhuma dificuldade.

Horas Extras
Estou como presi-
dente da CPI (Co-
missão Parlamentar
de Inquérito) das

horas extras de funcionários da Se-
cretaria de Educação e da Saúde.  Já
iniciamos os trabalhos e na quinta-
feira tivemos a primeira reunião. Te-
mos 2.020 páginas para verificar e
convocar pessoas para oitivas, então
esse será um trabalho longo.

Denúncias
Queremos ver se realmente houve
necessidade horas extras e se elas
foram trabalhadas. Recebemos de-
núncias de que há pessoas com re-
gistro de até 33 horas extras em um
mês. Nós ainda não verificamos os do-
cumentos, mas isso será analisado e
vamos acompanhar e ver se realmen-

te aconteceu, por
quais motivos e se

havia necessidade
assim como o que
foi pago. O traba-
lho da CPI é longo

e deve levar 90
dias úteis.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Fábio Donegá

Trabalho escravo
Pode estar faltando motoristas, por
exemplo, por isso teremos conversa
com o Executivo para que sejam con-
tratados mais motoristas. Há um li-
mite de carga horária a cada funcio-
nário. No entanto, se eles estiveram
trabalhando dia e noite como se tem
comentado, de repente, possa ser um
trabalho escravo. Algum erro deve ter
e por isso precisamos corrigi-lo.

Segundo mandato
Neste momento penso em terminar
bem o meu mandato, que já teve uma
parte cumprida, mas também preten-
do tentar um segundo mandato como
vereador. Para isso, precisamos ter a
aprovação da população nas urnas e
isso será resultado de um bom traba-
lho. Vejo também que precisamos tra-
balhar unidos para que os projetos que
passam pela câmara sejam aprovados.

Cartão de crédito
Um dos projetos protocolados que des-
taco, pede que máquinas de cartão de
crédito sejam utilizadas nos ônibus do
transporte coletivo. Esse é um projeto
que vai atender uma determinada de-
manda da população. Dessa forma con-
tinuamos evitando o dinheiro nos ôni-
bus e os usuários do transporte não são
prejudicados. O projeto já foi apresen-
tado, passou pelas comissões e agora
aguardamos que siga à votação.

Benefícios
Se uma pessoa, por exemplo, em de-
terminada situação precisa utilizar o
ônibus, mas não tem o cartão do Vale
Sim, ela pode passar o cartão de crédi-
to na máquina no débito ou crédito.
Para as que estão em bairros e não têm
o ponto de recarga do Vale Sim, elas
podem com o cartão de crédito em-
barcar no ônibus e vir ao Centro da ci-
dade recarregá-lo. Já conversei com as
empresas e elas dizem que isso é pos-
sível. Em São Paulo já há operações
nesses moldes e em Curitiba está em
processo de implantação.

Atuação intensa
Tenho conversado e negociado com
o Executivo para a legalização de 63
famílias que ocuparam área do muni-
cípio lá em São João. Também tenho
representado a comunidade do Espi-
gão Azul e trabalhado muito na re-
gião Oeste, nos bairros Alto Alegre,
Santa Onofre, Santa Cruz, Santos Du-
mont e Esmeralda. Sou vereador do
Município inteiro, mas geralmente
temos uma atuação mais intensa em
uma determinada região.

““ Vejo também que
precisamos trabalhar

unidos para que os proje-
tos que passam pela câma-

ra sejam aprovados.
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PERFIL

 Josué de Souza tem 48 anos, é
casado e formado no curso de
Pedagogia.

 Antes de ingressar no
Legislativo, atuava como agricultor.

 Ele segue na Câmara de Vereadores
de Cascavel no primeiro mandato como
vereador, no entanto, já teve
experiência na Casa como assessor do
vereador Vilela e ao lado de Marcos
Damasceno.

o segundo ano
de mandato
como vereador
de Cascavel,
Josué de Souza

tem protocolado projeto em
benefício dos usuários do
transporte público.
A expectativa do vereador é
de que os ônibus possam
utilizar máquinas de cartão
de crédito. A experiência,
que já é vista na capital de
São Paulo e em Curitiba
segue em processo de
implantação.
“Dessa forma continuamos
evitando o dinheiro nos
ônibus e os usuários do
transporte não são
prejudicados. O projeto já

foi apresentado,
passou pelas

comissões e agora
aguardamos que

siga à votação”,
afirma.
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O relacionamento com a prefeitura de
Cascavel tem sido muito bom neste pe-
ríodo. Eu já era amigo do prefeito Leo-
naldo Paranhos, de alguns secretários,
então são pessoas que já tinha certo
convívio, e isso torna o trabalho tran-
quilo. Cada um respeita as suas compe-
tências e suas funções. Quando preci-
samos de algumas informa-
ções elas não são fornecidas
e quanto a isso não tenho
nenhuma dificuldade.
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de Inquérito) das
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iniciamos os trabalhos e na quinta-
feira tivemos a primeira reunião. Te-
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núncias de que há pessoas com re-
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assim como o que
foi pago. O traba-
lho da CPI é longo

e deve levar 90
dias úteis.
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Trabalho escravo
Pode estar faltando motoristas, por
exemplo, por isso teremos conversa
com o Executivo para que sejam con-
tratados mais motoristas. Há um li-
mite de carga horária a cada funcio-
nário. No entanto, se eles estiveram
trabalhando dia e noite como se tem
comentado, de repente, possa ser um
trabalho escravo. Algum erro deve ter
e por isso precisamos corrigi-lo.

Segundo mandato
Neste momento penso em terminar
bem o meu mandato, que já teve uma
parte cumprida, mas também preten-
do tentar um segundo mandato como
vereador. Para isso, precisamos ter a
aprovação da população nas urnas e
isso será resultado de um bom traba-
lho. Vejo também que precisamos tra-
balhar unidos para que os projetos que
passam pela câmara sejam aprovados.

Cartão de crédito
Um dos projetos protocolados que des-
taco, pede que máquinas de cartão de
crédito sejam utilizadas nos ônibus do
transporte coletivo. Esse é um projeto
que vai atender uma determinada de-
manda da população. Dessa forma con-
tinuamos evitando o dinheiro nos ôni-
bus e os usuários do transporte não são
prejudicados. O projeto já foi apresen-
tado, passou pelas comissões e agora
aguardamos que siga à votação.

Benefícios
Se uma pessoa, por exemplo, em de-
terminada situação precisa utilizar o
ônibus, mas não tem o cartão do Vale
Sim, ela pode passar o cartão de crédi-
to na máquina no débito ou crédito.
Para as que estão em bairros e não têm
o ponto de recarga do Vale Sim, elas
podem com o cartão de crédito em-
barcar no ônibus e vir ao Centro da ci-
dade recarregá-lo. Já conversei com as
empresas e elas dizem que isso é pos-
sível. Em São Paulo já há operações
nesses moldes e em Curitiba está em
processo de implantação.

Atuação intensa
Tenho conversado e negociado com
o Executivo para a legalização de 63
famílias que ocuparam área do muni-
cípio lá em São João. Também tenho
representado a comunidade do Espi-
gão Azul e trabalhado muito na re-
gião Oeste, nos bairros Alto Alegre,
Santa Onofre, Santa Cruz, Santos Du-
mont e Esmeralda. Sou vereador do
Município inteiro, mas geralmente
temos uma atuação mais intensa em
uma determinada região.
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tos que passam pela câma-

ra sejam aprovados.
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Se as pesquisas que dão Lula na liderança não foram
obtidas de vertentes petistas, então, podemos dizer que
realmente este país não  é sério, e a frase hipotetica-
mente atribuída ao ex-presidente francês Charles de Gaulle
continua a mostrar a fotografia brasileira.

Não conheço ninguém que já tenha sido pesquisado
pelos institutos de pesquisas eleitorais. Eu nunca fui
pesquisado,  você já foi?

Depois do escândalo do mensalão e agora do petro-
lão, desmascarado pela operação Lava-Jato, a qual trou-
xe a lume o esquema da macrodelinquência,  mormen-
te petista, comandado, e agora provado, pelo ex-presi-
dente Lula, já condenado a 12 anos e um mês de pri-
são,  causa estupefação que ainda existam brasileiros
irresponsáveis que desejam a volta ao poder de um con-
denado pela Justiça.

Lula em seu primeiro ano de governo e graças ao Pla-
no Real conseguiu até fazer uma boa administração, mas
depois e com a eleição de Dilma Rousseff, o seu partido
levou o país à quase bancarrota e deixou como espólio
mais de 13 milhões de desempregados e endividados,
empresas quebradas, inflação alta, descrédito na comuni-
dade financeira internacional  e  a Petrobras saqueada.

O Brasil não deseja Lula, mas sim apenas o contingen-
te menor de petistas recalcitrantes e empedernidos, que
torcem pelo PT com se ele fosse um time de futebol. E
mesmo Lula condenado por corrupção e lavagem de dinhei-
ro, ainda assim existem irresponsáveis obcecados por Lula.

EU NUNCA FUI PESQUISADO,
VOCÊ JÁ FOI?

NOTAS

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Luiz Carlos da Cruz

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047

anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br
www. jho je .com.br

 “Eu era feliz
plantando
verdura”

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

A organização
da Feira do
Teatro de
Cascavel, que
ontem teve
sua segunda
edição, com
muito
sucesso.

A falta de
compromisso de
uma empresa
terceirizada da
Cettrans que
provocou um
apagão por mais
de 24 horas em
um edifício.

Vereador Mauro
Seibert, em discurso no

plenário da Câmara.

PREVISÃO DO TEMPO
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NOVA
17/03 - 10h11

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
09/03 - 08h19

CRESCENTE
24/03 - 12h35

Pancadas de
chuvas isoladas

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor

federal aposentado

 Recuperação
A Secretaria de Obras
Públicas iniciou ainda na
sexta-feira um
levantamento dos
estragos causados pelas
fortes chuvas da noite
de quinta-feira (1) e o
planejamento das obras
de recuperação.
Segundo Jorge Lange,
secretário de Obras
Públicas, nos rios que
tiveram as pontes
danificadas é preciso
esperar o nível da água
baixar para entrar com
as máquinas.

 R$ 40 milhões
Nenhuma aposta
acertou as seis dezenas
do concurso 2.019 da
Mega-Sena, Ele foi
realizado na noite do
último sábado em
Maceió. Foram
sorteados os seguintes
números: 23 - 41 - 46 - 52
- 54 - 59. De acordo com a
Caixa, com o prêmio
principal acumulado, a
aposta que acertar as seis
dezenas no concurso
2020, na próxima quarta-
feira (7), deverá levar R$
40 milhões.

 FLÁVIO ULSENHEIMER
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Aula de música
Começa hoje o curso de musicalização e violão no espaço
Casanóz. As turmas são de no máximo 12 alunos. O curso
tem duração de dois anos divididos em quatro módulos,
de seis meses cada módulo. As aulas serão uma  vez por

semana, das 18h às 19h30. O endereço é Rua
Presidente Kennedy, 2396.

Felicidades!

Solidariedade
Dias 8, 9 e 10 de março o Cascavel Rosa vai promover um
megabazar em prol do Cemic do São Cristóvão. São roupas
novas e usadas, calçados, acessórios, móveis e utensílios.

Quem quiser colaborar pode fazer doação de produtos.
Será das 10h às 20h. Mais informações pelos telefones:

(45) 9 9915-0272 e 9 9808-6181.

Ivana Brito, Wilker Araujo,
Luana Luana, Patricia Alves,

Viviane Riedner, Okello
Tonny Ayo e Marcia Correa.

Agende-se
Dia 15 de abril será realizada a 2ª Corrida Clube Comercial
Runners. Os interessados poderão escolher os percursos

de 5 km, 10 km, 15 km geral e 15km Hand Bike.
A prova começa às 8h e as inscrições poderão ser

feitas até dia 4 de abril.

LIVRE E LEVE, STEPHANY ZUCCO fotografada por
Vera e Grasi Fotografias

Andressa, by Arivonil Policarpo

Escolher o seu
tempo é ganhar tempo.

Francis Bacon

FeliCidade do Idoso
Dia 15 de março tem mais uma edição

 do FeliCidade do Idoso.
O evento será das 9h às 17h, com muitas atividades.

Será realizado na Expovel. Os convites devem ser retirados
no CRAS/UBS/UFS mais próximos.

A entrada só será permitida até as 10h.
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Em 90 minutos, o Grêmio não só
deixou de vez a zona de rebaixamen-
to do Campeonato Gaúcho como
chegou à zona de classificação para a
segunda fase. Neste domingo, os
comandados de Renato Gaúcho
não apresentaram um grande fute-
bol, mas contaram com o erro do
goleiro Matheus e a boa partida de
Madson para vencer o Juventude
por 2 a 0 e ultrapassar o adversário
na tabela de classificação.

Grêmio respira no Gauchão

O Maringá não quis saber dos reservas do Coritiba e venceu por 3 a 0,
no Couto Pereira, neste domingo, pela primeira rodada da Taça Caio
Júnior. Eficientes na bola parada, os visitantes deram trabalho ao Coxa,
que jogou com uma equipe totalmente reserva. O time do técnico
Fernando Marchiori conseguiu superar a pressão dos mandantes e segurar
o resultado em Curitiba. No final, o Maringá ainda teve Borges, expulso
com sete minutos em campo. O Coritiba volta a campo no clássico
contra o Paraná na próxima quarta-feira, às 21h45, na Vila Capanema,
pela segunda rodada da Taça Caio Júnior. No mesmo dia,
o Maringá recebe o Foz do Iguaçu, às 20h.

Briga entre torcidas
O torcedor corintiano Danilo da
Silva dos Santos, de 31 anos,
morreu na tarde deste domingo,
após uma briga com torcedores
do Santos, em Itaquaquecetuba,
na região metropolitana de São
Paulo. Danilo chegou a ser
encaminhado ao hospital Santa
Marcelina em estado grave, mas
não resistiu aos ferimentos.
Outros quatro torcedores tiveram
ferimentos leves e receberam
atendimento médico. A Delegacia
de Polícia Civil que recebeu o
caso confirmou a morte de um
homem de 31 anos envolvido no
confronto.
Segundo informações da Polícia
Militar, 21 santistas, que iriam ao
clássico no Pacaembu, foram
presos. Entre eles estão dois
menores.

Interrompido
O jogo entre Santos e
Corinthians, pelo Paulistão,
começou à 17h mas só terminou
próximo das 20h por conta de
uma queda de luz no estádio, aos
22 minutos do segundo tempo. O
árbitro Luiz Flávio de Oliveira
paralisou o duelo quando o time
da capital paulista vencia por 1 a
0, e o jogo só retornou mais de
45 minutos depois.

NOTAS

PLACAR DE ONTEM
CARIOCA

Nova Iguaçu 1 x 1 Madureira
Cabofriense 1 x 0 Macaé
Fluminense 2 x 1 Volta Redonda

Vasco 4 x 3 Boavista

PAULISTA
Santos 1 x 1 Corinthians

Linense 1 x 2 São Paulo

GAÚCHO
Juventude 0 x 2 Grêmio
São Paulo 0 x 0 Veranópolis

Depois de um primeiro tempo
com uma chance para cada lado, o
Grêmio voltou para a segunda etapa
mais ofensivo, disposto a vencer e
pressionando a saída de bola do Ju-
ventude. No primeiro minuto, porém,
Jael contou com o erro do goleiro no
drible e abriu o placar. Na sequên-
cia, Madson recebeu de Ramiro e
fez o segundo em uma das poucas
jogadas coletivas bem construídas
da segunda etapa.

Nem aí para os reservas

RODRIGO RODRIGUES
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Alguns de seus planos podem cair por
terra, mas é vencendo as dificuldades
que se conhece o próprio valor. Cor:
tons pasteis.

To
ur

o Não tente compensar a sua carên-
cia afetiva com gastos abusivos ou
corre o risco de ficar no vermelho.
Cor: creme.

G
êm

os

Suas necessidades afetivas podem
bater de frente com seus interesses
profissionais. Talvez seja preciso sa-
crificar uma das coisas para que a
outra cresça. Cor: vermelho.

C
ân

ce
r Você corre o risco de ficar com a ca-

beça nas nuvens e isso pode trazer
consequências à sua vida profissio-
nal. Cor: cinza.

Le
ão

O dia indica que pode haver um transbor-
damento de problemas que você vinha
tentando evitar, entretanto, não será possí-
vel adiar essas questões. Cor: preto.

V
ir

ge
m O astral revela um conflito entre os seus

desejos mais íntimos e o que os outros
esperam que faça. O astral vai estar
meio amarrado hoje. Cor: verde-claro.

Li
br

a O dia revela aborrecimentos com intri-
ga e com promessas que não podem
ser cumpridas. Mantenha o foco. Cor:
laranja.

E
sc

or
pi

ão É hora de ser mais realista com o que
ganha e gasta. Quanto mais criativa
for a sua atividade de trabalho, mais
vantajosa ela será. Cor: preto.

Sa
gi

tá
ri

o  Bom dia para conquistar maior liberda-
de de ação no trabalho. Tudo que en-
volva o lazer, a diversão e a criatividade
conta com boas vibrações. Cor: verde.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Abra os olhos contra pessoas oportu-

nistas! Talvez seja hora de selecionar
melhor as suas amizades. O dia revela
a possibilidade de perdas. Cor: cinza

A
qu

ár
io Não deixe que o pessimismo predo-

mine. Você corre o risco de fazer uma
avaliação equivocada neste dia. Cor:
vermelho.

 P
ei

xe
s Há uma tendência a ficar dando voltas

sem chegar a lugar algum. De manhã,
a falta de objetividade pode se tornar
o seu maior desafio. Cor: vermelho.
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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

 • SBT

 • BAND

GLOBO  DEUS SALVE O REI

DIVULGAÇÃO

TEMPO DE AMAR
Alzira sofre com a expulsão da so-

ciedade das geleias e Celina lamenta
pela mãe. Lucinda pressiona Fernão
para seduzir Emília. Lucerne se como-
ve com a lembrança e o amor de sua
filha. Bernardo aconselha Artur a es-
perar um momento mais oportuno para
pedir a mão de Celina em casamento.
Celina afirma a Balbina que a apoiará
ao contar a verdade para Pepito sobre
sua origem. Pimenta se recusa a re-
gistrar a queixa de Olímpia e Isolina
contra Palamedes. Um jornal divulga
uma matéria sobre o assédio sofrido
por Olímpia. Balbina confessa a Alzira
que Pepito é filho de Bernardo. Celes-
te aconselha Alzira. Bernardo revela a
Pepito que é seu pai. Lucerne pensa
em abandonar o cabaré. Tereza alerta
José Augusto sobre os investimentos
de Delfina. Inácio procura Lucinda.

Afonso confessa a Amália que não
sabe quem apoiará diante da guerra
entre Montemor e Artena. Virgílio ten-
ta escapar da cidade, mas é aborda-
do por um soldado. Demétrio não con-
corda com a estratégia de ataque de
Catarina. Saulo e Selena acabam se
acidentando na floresta. Ulisses se
preocupa com ausência de Selena e
Saulo, mas Romero não dá muita im-
portância. Augusto repreende Catari-
na pelas decisões contra o povo de
Montemor e ordena uma negociação
de paz. Petrônio flagra Lucrécia dis-
farçada de cozinheira para ir à guerra.
Afonso avisa ao irmão que ficará ao
lado de Augusto.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Bruno ordena que uma viatura poli-

cial siga o paradeiro de Lívia e Maria-
no. Nicolau, Bruno e Estevão resga-
tam Tomaz. Sophia decide não regis-
trar queixa contra Lívia e Mariano, e
Bruno se irrita. Sophia ameaça denun-
ciar Mariano por roubo caso ele não
lhe entregue a esmeralda gigante. Clara
desconfia do silêncio de Mercedes ao
falar sobre Renato. Josafá confessa a
Clara que está sofrendo com um se-
gredo que precisa contar a Mercedes.
Diego e Melissa assinam o divórcio.
Henrique questiona Elizabeth sobre o
relacionamento dos dois. Elizabeth
pede para ter uma conversa com Hen-
rique e Jô. Jô dá o dinheiro para que
Renan afaste Elizabeth de seu cami-
nho. Desirée se declara para Juvenal.
Amaro aceita intermediar a venda ile-
gal da esmeralda gigante para Sophia.
Clara pede conselhos sobre Renato
para Elizabeth. Patrick conversa com
Adriana sobre Elizabeth. Elizabeth

chega à casa de Henrique.

CARINHA DE ANJO
Dulce Maria conta para Zé Felipe e

Emílio que o dia seguinte quer sair com
o tio Leonardo. Fátima conta para Cris-
tóvão que discutiu com Cecília após
ela acusar o advogado de ter tentado
roubar o anel de noivado do casal. Cris-
tóvão fica abalado com a notícia e de-
cide ir dormir em sua casa para não
estragar o clima dá visita de Lulu no
lar de Fátima. Rogério (Bernardo Bi-
bancos) diz para Cassandra que logo
mais ela se enturma. A garota diz que
achou a maioria das pessoas infantis.
Dulce Maria telefona para Leonardo e
chama ele para sair com ela sem avi-
sar Gustavo e Cecília brevemente. To-
das as irmãs viajam para o retiro espi-
ritual, que é uma das últimas fazes
para que a noviça Fabiana possa se
tornar uma freira. Cassandra telefona
para Bruna (Duda Matte). A vlogueira
revela que está com Zeca apenas pela
oportunidade de ficar mais famosa e
fazer contatos. Leonardo sai com Dul-
ce Maria em um parque. Cristóvão vai
até a casa de Gustavo tirar satisfação
com ele sobre suas falsas acusações.

AMOR PROIBIDO
Bihter e Behlul traçam plano para

fugirem juntos. Bihter pede o divórcio
para Adnan. Firdevs fica desconfiada
do comportamento de Bihter. Behlul e
Bihter se encontram no aeroporto para
pegarem o avião para fugirem juntos.

Zoe recebe os cuidados dos bedu-
ínos. Benjamin se lamenta com Uri.
Ricardo leva Isabela para um passeio
de helicóptero. Noah janta com Tamar
e Gideon e nega estar interessado
em Isabela. Ricardo leva a moça
para conhecer sua mansão. Alan
defende Ricardo. Dudu conhece Ce-
leste. Talita se queixa da falta de amor
em sua casa.

Afonso confessa a Amália
que não sabe quem
apoiará na guerra
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Zacarias Eduardo,  filho de
 ANA PAULA DOS SANTOS

A fofa GABRIELLY TREVISAN FERREIRA Curtindo a brincadeira, AMANDA ROMÃO

LANA SOPHIA,
três meses de

 pura fofura

Vamos colorir o desenho?
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