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Saúde faz varredura
após morte de macaco

Campanha da
Fraternidade
foca mudança

PÁGINA

05
Seis pessoas
morreram no
trânsito em 2018

PÁGINA

13
FC Cascavel
tem missão de
jogar e torcer

PÁGINA

16

A Vigilância em Saúde Ambiental iniciou uma varredura na região do Lago Municipal de
Cascavel após a morte de um macaco no último domingo. Veterinários realizaram

autópsia no animal e encaminharam o material colhido para exames no Laboratório
Central do Estado. Apesar de não haver registro de febre amarela urbana - apenas silves-
te -  no Brasil, a medida é protocolar para identificar as causas da morte. No último levan-
tamento sobre o Aedes aegypti, a região do lago teve uma alta infestação do mosquito.
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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, 14 de fevereiro de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Abediel de Souza Pinheiro e Károla Thayane de Mera dos Santos
2- Evandro de Cristo de Souza e Larissa Baldissera
3- Flávio dos Santos Silva e Ana Caroline Blatt Lang
4- Fabio Oliveira da Silva e Mayara Castro Pereira dos Santos
5- Jucelino Duffeck Grein e Eunice da Silva Bertolino
6- Luciano de Sousa Alves e Rosely Ferrari
7- Francis Bortolon e Jéssica Guermandi
8- Degair Jose Buzzo Junior e Priscila dos Santos Picolo
9- Givanildo Guardiano de Souza e Neide Aparecida Mota Lopes
10- Renan Lorenzi Tori e Monica Lais Klauss Bitdinger
11- Rafael Louis Pereira Zenati e Mayara de Lirio Vieira
12- Osni Hoss e Iranilda Moha
13- Marcelo Willy Polster e Fabiana Valéria de OLiveira Girola

Ainda com o sonho de avançar à
semifinal da 1ª Taça do Campeona-
to Paranaense de Futebol, o FC Cas-
cavel recebe o Londrina nesta quar-
ta-feira, às 21h45, no Estádio Olím-
pico Regional, pela última rodada.
O time cascavelense precisa ven-
cer e ainda torcer por outros resul-
tados para seguir à semifinal.

Quarto colocado no Grupo A, o
FCC tem que somar três pontos e
torcer para que Prudentópolis e To-
ledo também saiam vitoriosos. O
Prude, que ainda não venceu este
ano e que precisa somar pontos
para deixar a incômoda última posi-
ção, recebe o Cianorte, vice-líder do
Grupo A. Já o Toledo, que não vence
há três rodadas, recebe o Coritiba,
terceiro colocado do Grupo A.

Para o compromisso desta noi-
te, o técnico Milton do Ó não conta
com o zagueiro Danilo, que levou o
terceiro cartão amarelo no campe-
onato na derrota para o Atlético. Já
o “motorzinho” Tocantins pode ser
poupado depois de apresentar des-
gaste na última rodada.

FC Cascavel x Londrina

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Foz do Iguaçu 11 5 3 2 0 6 3 3
2º Cianorte 9 5 2 3 0 7 4 3
3º Coritiba 8 5 2 2 1 6 3 3
4º FC Cascavel 7 5 2 1 2 6 4 2
5º Maringá 5 5 1 2 2 5 6 -1
6º Paraná 5 5 1 2 2 5 6 -1

HOJE
21h45 Toledo x Coritiba
21h45 FC Cascavel x Londrina
21h45 Atlético x Foz do Iguaçu
21h45 Prudentópolis x Cianorte
21h45 Maringá x União
21h45 Rio Branco x Paraná

PARANAENSE - TAÇA DIONÍSIO FILHO

6ª RODADA (Última)

GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Atlético 13 5 4 1 0 7 1 6
2º Londrina 6 5 1 3 1 6 7 -1
3º Toledo 5 5 1 2 2 3 5 -2
4º Rio Branco 4 5 0 4 1 7 8 -1
5º União 3 5 1 0 4 2 7 -5
6º Prudentópolis 2 5 0 2 3 1 7 -6

GRUPO B

R$ 17
É o preço do ingresso para a arquibancada descoberta para homens
adultos mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Já
mulheres pagam meia-entrada em qualquer setor do estádio (sem a
necessidade de doar alimentos) e crianças com até 10 anos de idade não
pagam ingresso. O valor inteiro para a arquibancada é R$ 32. Já para o
setor de cadeiras os valores são R$ 62 (inteira) e R$ 32 (meia).
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O Grêmio tem seguido o caminho apontado por Renato Gaúcho e se dado
bem nas últimas temporadas. Foi campeão da Copa do Brasil 2016 e da
Libertadores 2017. Hoje, às 22h (de Brasília), no Estádio Libertadores de
América, em Avellaneda, na Argentina, o Imortal inicia o desafio com o
Independiente pelo título da Recopa Sul-Americana, competição que reúne os
campeões da Libertadores e da Sul Americana da temporada anterior. No
Tricolor Gaúcho, o volante Arthur ainda não tem condições de jogo, mas
mesmo assim seguiu viagem. Ele deve ser poupado para o jogo de volta. Outro
que seguiu com a delegação foi o recém-contratado Maicossuel e o suspenso
Ramiro (para cumprir a suspensão).

Real Madrid e Paris Saint-Germain
se enfrentam nesta quarta-feira na
partida de ida das oitavas de final da
Liga dos Campeões da Europa, às
17h45 (de Brasília) no Santiago
Bernabéu, na Espanha. Cristiano
Ronaldo e Neymar são os
protagonistas do duelo.
O objetivo dos personagens deste
encontro é vencer, obviamente, mas
para Cristiano e Neymar, o confronto
terá particularmente um gostinho
especial: o português precisa de uma
boa exibição para mostrar que ele
está longe de deixar o posto de
melhor jogador do mundo, enquanto
a estrela brasileira tentará dar um
verdadeiro show que pode ser o
início da sua consolidação como

Mudanças
Derrotado pelo Santo André na
última sexta-feira, o Corinthians
terá mudanças para receber o São
Bento nesta quarta-feira, às 21h45,
pela 7ª rodada do Paulistão. O
técnico Fábio Carille optou por tirar
o zagueiro Pedro Henrique e o
atacante Clayson para a entrada de
Henrique e Marquinhos Gabriel,
respectivamente.

Testes
O Santos que utilizou seis formações
diferentes nas seis primeiras rodadas
do Paulistão deve ter uma nova
escalação nesta noite, às 19h30,
contra o São Caetano, na Vila
Belmiro, pela 7ª rodada do Estadual.
O Santos faz campanha irregular no
Paulista, com duas vitórias, dois
empates e duas derrotas.

GRÊMIO

craque supremo de 2018.
“Mais ansioso impossível. Nós
jogadores nos preparamos para esse
tipo de jogo. Quero que chegue logo o
dia porque, além de jogar contra
jogadores de muita qualidade, trata-
se de uma equipe muito grande é
como o Real Madrid. Vamos respeitá-
los, encará-los da melhor forma
possível e, claro, tentar vencer”, disse
Neymar.
Ser eliminado da Champions nas
oitavas de final para jogadores do
nível de Ronaldo e Neymar seria um
baque. Cristiano talvez sentirá mais,
uma vez que o Real Madrid não está
bem na Liga Espanhola, ao contrário
do PSG na Francesa e na Copa da
França.

Real x PSG ou CR7 x Neymar?

JOGAM HOJE

PARANAENSE
21h45 Prudentópolis x Cianorte
21h45 FC Cascavel x Londrina
21h45 Atlético x Foz do Iguaçu
21h45 Maringá x União
21h45 Rio Branco x Paraná Clube

RECOPA SUL-AMERICANA
22h Independiente x Grêmio

LIGA DOS CAMPEÕES
17h45 Porto x Liverpool
17h45 Real Madrid x PSG

COPA DO BRASIL
22h30 Fluminense x Náutico

PAULISTA
17h Bragantino x Mirassol
19h30 Santos x São Caetano
19h30 Botafogo x Ponte Preta
19h30 Ferroviária x Santo André
21h45 Corinthians x São Bento

LIBERTADORES
20h Banfield x Nacional
21h45 Vasco x J. Wilstermann

GAÚCHO
19h30 São José x Avenida
20h30 São Luiz x São Paulo
21h45 Veranópolis x Caxias

PERNAMBUCANO
22h30 Afogados x Santa Cruz

CEARENSE
17h Tiradentes x Iguatu
22h Ferroviário x G. de Juazeiro
22h30 Maranguape x Ceará

BAIANO
17h Jacuipense x Fluminense
21h30 V. da Conquista x Jacuipense



LOCAL04 HOJE NEWS, 14 DE FEVEREIRO DE 2018

A morte de um macaco fêmea
no último domingo (11) no Lago
Municipal de Cascavel levou a Vigi-
lância em Saúde Ambiental a pro-
mover uma varredura no local para
identificar outras mortes de ani-
mais, o que não se confirmou. Ape-
sar de não existir registros de fe-
bre amarela urbana – apenas sil-
vestre – no Brasil, a varredura é pro-
tocolar para tentar descobrir as
causas da morte do animal.

Segundo o secretário de Saúde,
Rubens Griep, mortes de macacos
são considerados “eventos impor-
tantes porque podem assinalar al-
guma doença”. O animal não tinha
sinais de agressão.

Os veterinários recolheram o cor-
po do animal e realizaram autópsia.
O material colhido foi encaminhado
ao Lacen (Laboratório Central do
Estado) e o resultado dos exames
deve estar pronto até o fim de se-
mana. A área continuará sendo mo-
nitorada pela Secretaria de Saúde.

Segundo Griep, a partir de ago-
ra será feita uma varredura mais
ampla. Assim como a dengue e ou-
tras doenças, a febre amarela tam-
bém é transmitida pelo Aedes ae-
gypti. O macaco não transmite a
doença, mas pode ser contamina-
do pelo mosquito.

Morte de macaco preocupa

LIMPEZA
O secretário reforça sobre a
importância de manter lotes e
quintais limpos, sem acúmulo de
água. “Como nós estamos em uma
época de muito calor e muita
chuva, o destaque precisa ser feito
no sentido de que as pessoas
redobrem os cuidados em seus
domicílios, em seus quintais, em
relação ao acúmulo de água”, diz.
Griep lembra que na região do
Lago Municipal o último LirAa
(Levantamento Rápido do Índice
de Infestação do Aedes aegypti)
foi elevado.

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um
vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de
transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta)
e urbano. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores
infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A doença tem
importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de
disseminação em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti.

VACINA
O Paraná possui em seu programa
de vacinação a vacina contra a
febre amarela que é realizada aos
nove meses de idade. “Todas as
pessoas que nasceram em Cascavel
ou no Paraná, muito provável já
estejam vacinadas.
O que a gente pede é que as
pessoas busquem as suas carteiras
de vacinação, identifiquem se tem
ou não o registro de vacina da
febre amarela e em caso de
dúvidas busque a unidade de
saúde mais próxima de sua casa.
Só serão imunizadas as pessoas
que ainda não receberam a dose,
que é um número muito pequeno
na nossa região.”

Febre amarela

Sintomas
Os sintomas iniciais da febre amarela

incluem o início súbito de febre,
calafrios, dor de cabeça intensa,

dores nas costas, dores no corpo em
geral, náuseas e vômitos, fadiga e
fraqueza. A maioria das pessoas

melhora após estes sintomas iniciais.
No entanto, cerca de 15%

apresentam um breve período de
horas a um dia sem sintomas e,

então, desenvolvem uma forma mais
grave da doença.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Aílton Santos

MACACOS não transmitem febre amarela, mas podem contrair a doença

AÍLTON SANTOS
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 A Quaresma é para muitos cristãos um período de reflexão. São nestes
próximos 40 dias que boa parte da população procura intensificar o espírito
em relação àquilo que é o mistério central da fé: a paixão, morte e
ressurreição de Jesus Cristo.  De acordo com Mazali, este é um tempo de
preparação e de conversão. “É um período de rever a vida e viver os três
grandes ensinamentos da Igreja: jejum – sacrifício em vista de um
autocontrole -, caridade e oração”, diz o pároco.  Na celebração de hoje, após
o lançamento da Campanha da Fraternidade, Dom Mauro fará a distribuição
das cinzas, uma marca desta quarta-feira. Este ato também será feito nas

demais paróquias. O pároco lembra que ao longo da Quaresma haverá
novenas, grupos de oração e confissões, além da tradicional

programação para a Semana Santa.

 Nesta quarta-feira (14), Dom
Mauro Aparecido dos Santos lan-
ça a Campanha da Fraternidade,
durante celebração às 19h, na ca-
tedral Nossa Senhora Aparecida.
Para este ano, o tema é Fraterni-
dade e superação da violência:
vós sois todos irmãos.

De acordo com o pároco Adimir
Antonio Mazali, tratar a violência em
todas as suas faces é uma forma
de a sociedade superar este proble-
ma, que hoje é responsável por es-

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Tempo de mudança
tatísticas preocupantes no País.

“A Igreja vem tratando ao longo
dos anos durante a Campanha da
Fraternidade temas de cunho soci-
al. Neste ano não seria diferente,
principalmente porque o Brasil é
hoje um país em que há uma morta-
lidade muito grande se comparado
aos países que estão em guerra. A
violência que presenciamos aqui
preocupa, e na celebração de domin-
go nosso bispo vai mostrar à comu-

nidade o que a Igreja propõe para
conscientizar a todos sobre este
grave problema”, explica.

A Campanha da Fraternidade
se intensifica na Quaresma, que
inicia hoje e segue até 1º de abril,
domingo de Páscoa, mas segun-
do Mazali, o tema será abordado
durante todo o ano por meio de
cursos de formação, celebrações,
orações voltadas à temática na
missa e na catequese.

Preparação e conversão

O PÁROCO Adimir Antonio Mazali: “Quaresma é
tempo de mudar, de pensar naquilo que

queremos fazer diferente”
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A prefeitura homologou licitação
na modalidade de pregão eletrônico
nº 458/2017 que prevê a aquisição
de veículos modelo furgão transforma-
do em ambulâncias para atendimen-
to da Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa vencedora do certa-
me foi a J.C.B Máquinas e Equipa-
mentos e  receberá do Município o
valor R$ 1,9 milhão. “Está prevista
a aquisição de cinco ambulâncias,

 Reportagem: Romulo Grigoli

Novas ambulâncias à saúde
mas ainda segue a fase de empe-
nho para a compra”, afirma a Se-
cretária de Saúde.

A princípio, os veículos são en-
caminhados à Secretaria de Saúde
que então fará o direcionando con-
forme a demanda dos serviços. Por
enquanto não haverá repasse de
ambulância ao programa Consultó-
rio de Rua, apesar da necessidade
de um novo veículo para garantir

atendimentos, sobretudo, às pes-
soas em vulnerabilidade social.

“Para o consultório na rua está
prevista alteração do modelo, por
meio de descritivo para aquisição
do veículo, para formato de consul-
tório e não ambulância”, esclarece
a secretaria.

 INOVAÇÃO
O diretor de Comunicação Social e um dos idealizadores
do Acic Labs, Carlos Guedes, informa que o trimestre
do comércio terá, além de palestras com especialistas,
outras atividades importantes. Um workshop de inovação
e projeto será realizado de 26 a 29 de março, um
hackathon (maratona de desenvolvimento com
profissionais multidisciplinares) está agendado para os
dias 21 e 22 de abril, e um hub match (evento para
conectar empreendedores com mentores, empresas
âncoras e investidores) será no dia 26 de abril. Os
resultados do trimestre vão ser apresentados em reunião
empresarial da Acic no dia 3 de maio.

O primeiro trimestre de debates e atividades
promovidas pelo Acic Labs envolve a área do
comércio com o tema Conectando ideias e o
varejo com o futuro. O ciclo inaugural terá ainda,
no dia 22, palestra com o fundador e presidente
da Gazin Holding, Mário Gazin; no dia 28 de
fevereiro com o especialista em Marketing,
Varejo e Franquias, Leandro Krug, e no dia 14 de
março com o especialista em varejo Fred Rocha.
As palestras vão ocorrer a partir das 19h no
anfiteatro Emir Sfair, no Centro de Convenções e
 Eventos de Cascavel.

Eventos de conexão

Mais informações sobre as atividades programadas
para o Trimestre do Varejo (com preço simbólico) e
sobre as inscrições podem ser conseguidas no site
www.aciclabs.com.br.

 O diretor de Comunicação
 Social e um dos idealizadores do

Acic Labs, Carlos Guedes
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A conquista de uma nova sede
é um dos maiores desejos de in-
tegrantes da Adefica (Associação
dos Deficientes Físicos  de Cas-
cavel), que atualmente funciona
em sala cedida no prédio da Es-
tação Rodoviária.

Por conta do espaço reduzido,
a expectativa é de que a entida-
de sem fins lucrativos pudesse
voltar a utilizar sede que já usu-
fruiu no passado.

No entanto, mudanças na no-
menclatura da associação com
o passar dos anos e até mes-
mo a extinção por um período
impedem que hoje a Adefica re-
torne à área na Rua Jacarezi-
nho, no Bairro São Cristóvão.

“Ainda em 2004 havia termo
de cessão de uso de espaço pú-
blico no prazo de dez anos, mas
nesse percurso a entidade che-
gou a fechar as por tas”, afir-
ma o secretário de Assistência
Social, Hudson Moreschi Júni-
or. O espaço foi destinado en-
tão para o uso de almoxarifado

Sem previsão de mudança

Iniciado em 15 de outubro, o
horário de verão chegará ao fim
no próximo domingo (18) quando
relógios deverão ser atrasados em
uma hora à 0h do dia 18. Neste
ano, o Horário de Verão ficou em
xeque, já que o pico de consumo,
antes mais ligado a incidência de
luz solar, agora está relacionado
ao calor, e o consumo principal
passou a ser das 14h às 15h.

Chamamento público

Últimos dias do horário de verão
De acordo com o Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS), o que
mais tem influenciado o horário de
pico do consumo de energia não é
mais a incidência de luz solar, e sim
a temperatura.
A justificativa para a adoção da
medida ano após ano é o
aproveitamento do maior período
de luz solar para economizar
energia elétrica. Em 2013, o país

economizou R$ 405 milhões, ou
2.565 megawatts (MW), com a
adoção do Horário de Verão. No
ano seguinte, essa economia
baixou para R$ 278 milhões
(2.035 MW) e, em 2015 caiu
ainda mais, para R$ 162
milhões. Em 2016, o valor
economizado com Horário de
Verão baixou novamente, para
R$147,5 milhões.

da Secretaria de Educação.
Sem possibilidade, neste mo-

mento, de que a Adefica seja trans-
ferida ao local, o município estuda
alternativas.

Segundo ele, mudanças na lei municipal nº
13.019/2014 também tornam a cessão de
espaços públicos mais criteriosas. “Antes poderia
ocorrer por meio de contratos, hoje há necessidade
de chamamento público e fica mais complicado”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

ADEFICA
FUNCIONA em uma
sala cedida no prédio
da Rodoviária de
Cascavel

“Ainda não há definição de ou-
tro espaço, mas temos conheci-
mento das necessidades dessa
e de outras instituições”, ressal-
ta o secretário.
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 VALDECIR garante que vai
solicitar ao Executivo cumprimento

de lei que oportuniza artistas locais a
se apresentarem antes de grandes shows

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos:Fábio Donegá

“Não sou um político  de promessas”
E x-presidente do

Bairro Cataratas,
o vereador
Valdecir
Alcantara (PSL)

figura em sua primeira
legislatura adotando uma
postura política populista,
para que sejam ouvidas as
reivindicações de quem
não tem voz. Sua
representação de base ao
governo municipal facilita
a cobrança e o
cumprimento de
determinadas ações, que
conforme ele, são
essenciais para um bem-
estar coletivo. Até agora,
Alcantara possui 117
proposições protocoladas,
sete delas projetos de lei,
três de autoria exclusiva.

“A educação
ainda pedala”

Promessas
“Não sou um político de pro-
messas e nunca fiz isso.
Não prometo nada a
ninguém, apenas ouço
a solicitação e digo que
vou tentar, que farei
meu trabalho de vere-
ador e estarei sempre
em busca do melhor à
comunidade. Não
gosto de aparecer
muito, geral-
mente nun-

Em comum
“Apesar de cada bairro ter um pro-
blema específico, a saúde se tornou
algo em comum. É preciso dar uma
atenção especial ao setor, que aos
poucos vem melhorando. As UPAs
[Unidades de Pronto Atendimento],
por exemplo, já estiveram bem pio-
res e hoje vejo que estão diferentes
e para melhor”.

ca estou na mídia, pois tenho um ob-
jetivo: cumprir meu mandato com
muito trabalho, ir à reeleição e só
depois disso tentar uma cadeira na
Assembleia Legislativa”.

Resposta demora, mas chega
“A população cascavelense sofre bas-
tante com problemas básicos, e to-
dos os dias aqui em meu gabinete
chegam várias reclamações, sejam
elas de buracos no asfalto, mato alto,

entre outros. A resposta nem
sempre vem no tempo
que a comunidade quer
ou espera, às vezes é um
pouco demorada, mas
sempre chega. Cobro di-
ariamente o Executivo
sobre as demandas que
encaminho e é desta for-
ma que venho conduzin-
do meu trabalho”.

De olho na educação
“A educação ainda pedala. Por ano, são
necessárias 500 novas vagas nos Cmeis
(Centros Municipais de Educação In-
fantil) em Cascavel. Porém, é muito
difícil acompanhar esta demanda, vis-
to que o município a cada ano que pas-
sa precisa de estruturas maiores por
conta de seu crescimento populacio-
nal, o que infelizmente ainda não se
tem 100% de solução. Além disso, foi
necessário programar, junto com a Se-
cretaria de Meio Ambiente, um perío-
do de limpeza nas escolas antes do iní-
cio do ano letivo. São esses detalhes
que fazem a diferente lá na frente”.

Lei esquecida
“Fiz uma lei, ainda em 2017, que dá
oportunidade ao artista local em se
apresentar antes dos grandes shows.
Mas, não vejo isso acontecer na cida-
de. Farei um requerimento [ao Execu-
tivo] para saber o que está acontecen-
do, por qual motivo a lei não é cumpri-
da. O verdadeiro artista quer mostrar
seu talento e esta é uma chance”.

Saúde da mulher
“Para o mês de março vou cobrar a

Secretaria de Saúde para que se faça
um trabalho mais forte em cima de

uma lei que criei sobre o comba-
te à depressão pós-parto. Como

é o mês da mulher, penso em
ações estratégicas de orien-

tação, com panfletagens. É
um tema necessário e que

precisa ser abordado”.

“Não quero fazer
projetos que

atrapalhem a vida
das pessoas”

Adaptação
“Adaptar a minha experiência como
presidente de bairro ao meu manda-
to é um desafio. Sempre fui muito li-
gado às questões sociais e antes de ser
eleito, tentei ainda em 2013 uma can-
didatura ao Legislativo, porém, só obti-
ve 521 votos. Para mim estava bom, mas
não foi suficiente para entrar na vida
pública. Nesta época me sentia insatis-
feito com as demandas que eram soli-
citadas à prefeitura e que nunca eram
atendidas. Precisava fazer alguma coi-
sa para mudar essa realidade”.

Firme
“Com 1.733 votos válidos, me elegi em
outubro de 2016 e sigo firme em mi-
nha proposta: estar junto da popula-
ção ouvindo suas dificuldades e ten-
tar resolver seus problemas. A expec-
tativa do povo é de que o vereador
trabalhe e fiscalize, e este é meu pa-
pel. Não deixo as pessoas esperando,
vou atrás do que precisam. Pratica-
mente não fico no gabinete, a não ser
quando há sessão [da Câmara de Ve-
readores]. Meu serviço é estar na rua”.

De Norte a Sul
“Ser eleito vereador é uma faculdade.
Desde janeiro de 2017 estou apren-
dendo dia após dia, conhecendo a mi-
nha cidade para poder resolver parte
dos problemas. O que vejo é que cada
bairro tem alguma deficiência. Sem-
pre fui muito ativo no [bairro] Catara-
tas, até por ter presidido a associação
dos moradores, mas como represen-
tante do povo sei que devo trabalhar
por um conjunto, pensando de forma
coletiva, envolvendo todos neste
propósito. Já passei por todos os
bairros em meu primeiro ano de
mandato e será assim até o fim”.
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 VALDECIR garante que vai
solicitar ao Executivo cumprimento

de lei que oportuniza artistas locais a
se apresentarem antes de grandes shows

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos:Fábio Donegá

“Não sou um político  de promessas”
E x-presidente do

Bairro Cataratas,
o vereador
Valdecir
Alcantara (PSL)

figura em sua primeira
legislatura adotando uma
postura política populista,
para que sejam ouvidas as
reivindicações de quem
não tem voz. Sua
representação de base ao
governo municipal facilita
a cobrança e o
cumprimento de
determinadas ações, que
conforme ele, são
essenciais para um bem-
estar coletivo. Até agora,
Alcantara possui 117
proposições protocoladas,
sete delas projetos de lei,
três de autoria exclusiva.

“A educação
ainda pedala”

Promessas
“Não sou um político de pro-
messas e nunca fiz isso.
Não prometo nada a
ninguém, apenas ouço
a solicitação e digo que
vou tentar, que farei
meu trabalho de vere-
ador e estarei sempre
em busca do melhor à
comunidade. Não
gosto de aparecer
muito, geral-
mente nun-

Em comum
“Apesar de cada bairro ter um pro-
blema específico, a saúde se tornou
algo em comum. É preciso dar uma
atenção especial ao setor, que aos
poucos vem melhorando. As UPAs
[Unidades de Pronto Atendimento],
por exemplo, já estiveram bem pio-
res e hoje vejo que estão diferentes
e para melhor”.

ca estou na mídia, pois tenho um ob-
jetivo: cumprir meu mandato com
muito trabalho, ir à reeleição e só
depois disso tentar uma cadeira na
Assembleia Legislativa”.

Resposta demora, mas chega
“A população cascavelense sofre bas-
tante com problemas básicos, e to-
dos os dias aqui em meu gabinete
chegam várias reclamações, sejam
elas de buracos no asfalto, mato alto,

entre outros. A resposta nem
sempre vem no tempo
que a comunidade quer
ou espera, às vezes é um
pouco demorada, mas
sempre chega. Cobro di-
ariamente o Executivo
sobre as demandas que
encaminho e é desta for-
ma que venho conduzin-
do meu trabalho”.

De olho na educação
“A educação ainda pedala. Por ano, são
necessárias 500 novas vagas nos Cmeis
(Centros Municipais de Educação In-
fantil) em Cascavel. Porém, é muito
difícil acompanhar esta demanda, vis-
to que o município a cada ano que pas-
sa precisa de estruturas maiores por
conta de seu crescimento populacio-
nal, o que infelizmente ainda não se
tem 100% de solução. Além disso, foi
necessário programar, junto com a Se-
cretaria de Meio Ambiente, um perío-
do de limpeza nas escolas antes do iní-
cio do ano letivo. São esses detalhes
que fazem a diferente lá na frente”.

Lei esquecida
“Fiz uma lei, ainda em 2017, que dá
oportunidade ao artista local em se
apresentar antes dos grandes shows.
Mas, não vejo isso acontecer na cida-
de. Farei um requerimento [ao Execu-
tivo] para saber o que está acontecen-
do, por qual motivo a lei não é cumpri-
da. O verdadeiro artista quer mostrar
seu talento e esta é uma chance”.

Saúde da mulher
“Para o mês de março vou cobrar a

Secretaria de Saúde para que se faça
um trabalho mais forte em cima de

uma lei que criei sobre o comba-
te à depressão pós-parto. Como

é o mês da mulher, penso em
ações estratégicas de orien-

tação, com panfletagens. É
um tema necessário e que

precisa ser abordado”.

“Não quero fazer
projetos que

atrapalhem a vida
das pessoas”

Adaptação
“Adaptar a minha experiência como
presidente de bairro ao meu manda-
to é um desafio. Sempre fui muito li-
gado às questões sociais e antes de ser
eleito, tentei ainda em 2013 uma can-
didatura ao Legislativo, porém, só obti-
ve 521 votos. Para mim estava bom, mas
não foi suficiente para entrar na vida
pública. Nesta época me sentia insatis-
feito com as demandas que eram soli-
citadas à prefeitura e que nunca eram
atendidas. Precisava fazer alguma coi-
sa para mudar essa realidade”.

Firme
“Com 1.733 votos válidos, me elegi em
outubro de 2016 e sigo firme em mi-
nha proposta: estar junto da popula-
ção ouvindo suas dificuldades e ten-
tar resolver seus problemas. A expec-
tativa do povo é de que o vereador
trabalhe e fiscalize, e este é meu pa-
pel. Não deixo as pessoas esperando,
vou atrás do que precisam. Pratica-
mente não fico no gabinete, a não ser
quando há sessão [da Câmara de Ve-
readores]. Meu serviço é estar na rua”.

De Norte a Sul
“Ser eleito vereador é uma faculdade.
Desde janeiro de 2017 estou apren-
dendo dia após dia, conhecendo a mi-
nha cidade para poder resolver parte
dos problemas. O que vejo é que cada
bairro tem alguma deficiência. Sem-
pre fui muito ativo no [bairro] Catara-
tas, até por ter presidido a associação
dos moradores, mas como represen-
tante do povo sei que devo trabalhar
por um conjunto, pensando de forma
coletiva, envolvendo todos neste
propósito. Já passei por todos os
bairros em meu primeiro ano de
mandato e será assim até o fim”.
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A morte de um macaco fêmea
no último domingo (11) no Lago
Municipal de Cascavel levou a Vigi-
lância em Saúde Ambiental a pro-
mover uma varredura no local para
identificar outras mortes de ani-
mais, o que não se confirmou. Ape-
sar de não existir registros de fe-
bre amarela urbana – apenas sil-
vestre – no Brasil, a varredura é pro-
tocolar para tentar descobrir as
causas da morte do animal.

Segundo o secretário de Saúde,
Rubens Griep, mortes de macacos
são considerados “eventos impor-
tantes porque podem assinalar al-
guma doença”. O animal não tinha
sinais de agressão.

Os veterinários recolheram o cor-
po do animal e realizaram autópsia.
O material colhido foi encaminhado
ao Lacen (Laboratório Central do
Estado) e o resultado dos exames
deve estar pronto até o fim de se-
mana. A área continuará sendo mo-
nitorada pela Secretaria de Saúde.

Segundo Griep, a partir de ago-
ra será feita uma varredura mais
ampla. Assim como a dengue e ou-
tras doenças, a febre amarela tam-
bém é transmitida pelo Aedes ae-
gypti. O macaco não transmite a
doença, mas pode ser contamina-
do pelo mosquito.

Morte de macaco preocupa

LIMPEZA
O secretário reforça sobre a
importância de manter lotes e
quintais limpos, sem acúmulo de
água. “Como nós estamos em uma
época de muito calor e muita
chuva, o destaque precisa ser feito
no sentido de que as pessoas
redobrem os cuidados em seus
domicílios, em seus quintais, em
relação ao acúmulo de água”, diz.
Griep lembra que na região do
Lago Municipal o último LirAa
(Levantamento Rápido do Índice
de Infestação do Aedes aegypti)
foi elevado.

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um
vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de
transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta)
e urbano. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores
infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. A doença tem
importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de
disseminação em áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti.

VACINA
O Paraná possui em seu programa
de vacinação a vacina contra a
febre amarela que é realizada aos
nove meses de idade. “Todas as
pessoas que nasceram em Cascavel
ou no Paraná, muito provável já
estejam vacinadas.
O que a gente pede é que as
pessoas busquem as suas carteiras
de vacinação, identifiquem se tem
ou não o registro de vacina da
febre amarela e em caso de
dúvidas busque a unidade de
saúde mais próxima de sua casa.
Só serão imunizadas as pessoas
que ainda não receberam a dose,
que é um número muito pequeno
na nossa região.”

Febre amarela

Sintomas
Os sintomas iniciais da febre amarela

incluem o início súbito de febre,
calafrios, dor de cabeça intensa,

dores nas costas, dores no corpo em
geral, náuseas e vômitos, fadiga e
fraqueza. A maioria das pessoas

melhora após estes sintomas iniciais.
No entanto, cerca de 15%

apresentam um breve período de
horas a um dia sem sintomas e,

então, desenvolvem uma forma mais
grave da doença.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Aílton Santos

MACACOS não transmitem febre amarela, mas podem contrair a doença

AÍLTON SANTOS
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 A Quaresma é para muitos cristãos um período de reflexão. São nestes
próximos 40 dias que boa parte da população procura intensificar o espírito
em relação àquilo que é o mistério central da fé: a paixão, morte e
ressurreição de Jesus Cristo.  De acordo com Mazali, este é um tempo de
preparação e de conversão. “É um período de rever a vida e viver os três
grandes ensinamentos da Igreja: jejum – sacrifício em vista de um
autocontrole -, caridade e oração”, diz o pároco.  Na celebração de hoje, após
o lançamento da Campanha da Fraternidade, Dom Mauro fará a distribuição
das cinzas, uma marca desta quarta-feira. Este ato também será feito nas

demais paróquias. O pároco lembra que ao longo da Quaresma haverá
novenas, grupos de oração e confissões, além da tradicional

programação para a Semana Santa.

 Nesta quarta-feira (14), Dom
Mauro Aparecido dos Santos lan-
ça a Campanha da Fraternidade,
durante celebração às 19h, na ca-
tedral Nossa Senhora Aparecida.
Para este ano, o tema é Fraterni-
dade e superação da violência:
vós sois todos irmãos.

De acordo com o pároco Adimir
Antonio Mazali, tratar a violência em
todas as suas faces é uma forma
de a sociedade superar este proble-
ma, que hoje é responsável por es-

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Tempo de mudança
tatísticas preocupantes no País.

“A Igreja vem tratando ao longo
dos anos durante a Campanha da
Fraternidade temas de cunho soci-
al. Neste ano não seria diferente,
principalmente porque o Brasil é
hoje um país em que há uma morta-
lidade muito grande se comparado
aos países que estão em guerra. A
violência que presenciamos aqui
preocupa, e na celebração de domin-
go nosso bispo vai mostrar à comu-

nidade o que a Igreja propõe para
conscientizar a todos sobre este
grave problema”, explica.

A Campanha da Fraternidade
se intensifica na Quaresma, que
inicia hoje e segue até 1º de abril,
domingo de Páscoa, mas segun-
do Mazali, o tema será abordado
durante todo o ano por meio de
cursos de formação, celebrações,
orações voltadas à temática na
missa e na catequese.

Preparação e conversão

O PÁROCO Adimir Antonio Mazali: “Quaresma é
tempo de mudar, de pensar naquilo que

queremos fazer diferente”
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A prefeitura homologou licitação
na modalidade de pregão eletrônico
nº 458/2017 que prevê a aquisição
de veículos modelo furgão transforma-
do em ambulâncias para atendimen-
to da Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa vencedora do certa-
me foi a J.C.B Máquinas e Equipa-
mentos e  receberá do Município o
valor R$ 1,9 milhão. “Está prevista
a aquisição de cinco ambulâncias,

 Reportagem: Romulo Grigoli

Novas ambulâncias à saúde
mas ainda segue a fase de empe-
nho para a compra”, afirma a Se-
cretária de Saúde.

A princípio, os veículos são en-
caminhados à Secretaria de Saúde
que então fará o direcionando con-
forme a demanda dos serviços. Por
enquanto não haverá repasse de
ambulância ao programa Consultó-
rio de Rua, apesar da necessidade
de um novo veículo para garantir

atendimentos, sobretudo, às pes-
soas em vulnerabilidade social.

“Para o consultório na rua está
prevista alteração do modelo, por
meio de descritivo para aquisição
do veículo, para formato de consul-
tório e não ambulância”, esclarece
a secretaria.

 INOVAÇÃO
O diretor de Comunicação Social e um dos idealizadores
do Acic Labs, Carlos Guedes, informa que o trimestre
do comércio terá, além de palestras com especialistas,
outras atividades importantes. Um workshop de inovação
e projeto será realizado de 26 a 29 de março, um
hackathon (maratona de desenvolvimento com
profissionais multidisciplinares) está agendado para os
dias 21 e 22 de abril, e um hub match (evento para
conectar empreendedores com mentores, empresas
âncoras e investidores) será no dia 26 de abril. Os
resultados do trimestre vão ser apresentados em reunião
empresarial da Acic no dia 3 de maio.

O primeiro trimestre de debates e atividades
promovidas pelo Acic Labs envolve a área do
comércio com o tema Conectando ideias e o
varejo com o futuro. O ciclo inaugural terá ainda,
no dia 22, palestra com o fundador e presidente
da Gazin Holding, Mário Gazin; no dia 28 de
fevereiro com o especialista em Marketing,
Varejo e Franquias, Leandro Krug, e no dia 14 de
março com o especialista em varejo Fred Rocha.
As palestras vão ocorrer a partir das 19h no
anfiteatro Emir Sfair, no Centro de Convenções e
 Eventos de Cascavel.

Eventos de conexão

Mais informações sobre as atividades programadas
para o Trimestre do Varejo (com preço simbólico) e
sobre as inscrições podem ser conseguidas no site
www.aciclabs.com.br.

 O diretor de Comunicação
 Social e um dos idealizadores do

Acic Labs, Carlos Guedes
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A conquista de uma nova sede
é um dos maiores desejos de in-
tegrantes da Adefica (Associação
dos Deficientes Físicos  de Cas-
cavel), que atualmente funciona
em sala cedida no prédio da Es-
tação Rodoviária.

Por conta do espaço reduzido,
a expectativa é de que a entida-
de sem fins lucrativos pudesse
voltar a utilizar sede que já usu-
fruiu no passado.

No entanto, mudanças na no-
menclatura da associação com
o passar dos anos e até mes-
mo a extinção por um período
impedem que hoje a Adefica re-
torne à área na Rua Jacarezi-
nho, no Bairro São Cristóvão.

“Ainda em 2004 havia termo
de cessão de uso de espaço pú-
blico no prazo de dez anos, mas
nesse percurso a entidade che-
gou a fechar as por tas”, afir-
ma o secretário de Assistência
Social, Hudson Moreschi Júni-
or. O espaço foi destinado en-
tão para o uso de almoxarifado

Sem previsão de mudança

Iniciado em 15 de outubro, o
horário de verão chegará ao fim
no próximo domingo (18) quando
relógios deverão ser atrasados em
uma hora à 0h do dia 18. Neste
ano, o Horário de Verão ficou em
xeque, já que o pico de consumo,
antes mais ligado a incidência de
luz solar, agora está relacionado
ao calor, e o consumo principal
passou a ser das 14h às 15h.

Chamamento público

Últimos dias do horário de verão
De acordo com o Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS), o que
mais tem influenciado o horário de
pico do consumo de energia não é
mais a incidência de luz solar, e sim
a temperatura.
A justificativa para a adoção da
medida ano após ano é o
aproveitamento do maior período
de luz solar para economizar
energia elétrica. Em 2013, o país

economizou R$ 405 milhões, ou
2.565 megawatts (MW), com a
adoção do Horário de Verão. No
ano seguinte, essa economia
baixou para R$ 278 milhões
(2.035 MW) e, em 2015 caiu
ainda mais, para R$ 162
milhões. Em 2016, o valor
economizado com Horário de
Verão baixou novamente, para
R$147,5 milhões.

da Secretaria de Educação.
Sem possibilidade, neste mo-

mento, de que a Adefica seja trans-
ferida ao local, o município estuda
alternativas.

Segundo ele, mudanças na lei municipal nº
13.019/2014 também tornam a cessão de
espaços públicos mais criteriosas. “Antes poderia
ocorrer por meio de contratos, hoje há necessidade
de chamamento público e fica mais complicado”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

ADEFICA
FUNCIONA em uma
sala cedida no prédio
da Rodoviária de
Cascavel

“Ainda não há definição de ou-
tro espaço, mas temos conheci-
mento das necessidades dessa
e de outras instituições”, ressal-
ta o secretário.
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 VALDECIR garante que vai
solicitar ao Executivo cumprimento

de lei que oportuniza artistas locais a
se apresentarem antes de grandes shows

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos:Fábio Donegá

“Não sou um político  de promessas”
E x-presidente do

Bairro Cataratas,
o vereador
Valdecir
Alcantara (PSL)

figura em sua primeira
legislatura adotando uma
postura política populista,
para que sejam ouvidas as
reivindicações de quem
não tem voz. Sua
representação de base ao
governo municipal facilita
a cobrança e o
cumprimento de
determinadas ações, que
conforme ele, são
essenciais para um bem-
estar coletivo. Até agora,
Alcantara possui 117
proposições protocoladas,
sete delas projetos de lei,
três de autoria exclusiva.

“A educação
ainda pedala”

Promessas
“Não sou um político de pro-
messas e nunca fiz isso.
Não prometo nada a
ninguém, apenas ouço
a solicitação e digo que
vou tentar, que farei
meu trabalho de vere-
ador e estarei sempre
em busca do melhor à
comunidade. Não
gosto de aparecer
muito, geral-
mente nun-

Em comum
“Apesar de cada bairro ter um pro-
blema específico, a saúde se tornou
algo em comum. É preciso dar uma
atenção especial ao setor, que aos
poucos vem melhorando. As UPAs
[Unidades de Pronto Atendimento],
por exemplo, já estiveram bem pio-
res e hoje vejo que estão diferentes
e para melhor”.

ca estou na mídia, pois tenho um ob-
jetivo: cumprir meu mandato com
muito trabalho, ir à reeleição e só
depois disso tentar uma cadeira na
Assembleia Legislativa”.

Resposta demora, mas chega
“A população cascavelense sofre bas-
tante com problemas básicos, e to-
dos os dias aqui em meu gabinete
chegam várias reclamações, sejam
elas de buracos no asfalto, mato alto,

entre outros. A resposta nem
sempre vem no tempo
que a comunidade quer
ou espera, às vezes é um
pouco demorada, mas
sempre chega. Cobro di-
ariamente o Executivo
sobre as demandas que
encaminho e é desta for-
ma que venho conduzin-
do meu trabalho”.

De olho na educação
“A educação ainda pedala. Por ano, são
necessárias 500 novas vagas nos Cmeis
(Centros Municipais de Educação In-
fantil) em Cascavel. Porém, é muito
difícil acompanhar esta demanda, vis-
to que o município a cada ano que pas-
sa precisa de estruturas maiores por
conta de seu crescimento populacio-
nal, o que infelizmente ainda não se
tem 100% de solução. Além disso, foi
necessário programar, junto com a Se-
cretaria de Meio Ambiente, um perío-
do de limpeza nas escolas antes do iní-
cio do ano letivo. São esses detalhes
que fazem a diferente lá na frente”.

Lei esquecida
“Fiz uma lei, ainda em 2017, que dá
oportunidade ao artista local em se
apresentar antes dos grandes shows.
Mas, não vejo isso acontecer na cida-
de. Farei um requerimento [ao Execu-
tivo] para saber o que está acontecen-
do, por qual motivo a lei não é cumpri-
da. O verdadeiro artista quer mostrar
seu talento e esta é uma chance”.

Saúde da mulher
“Para o mês de março vou cobrar a

Secretaria de Saúde para que se faça
um trabalho mais forte em cima de

uma lei que criei sobre o comba-
te à depressão pós-parto. Como

é o mês da mulher, penso em
ações estratégicas de orien-

tação, com panfletagens. É
um tema necessário e que

precisa ser abordado”.

“Não quero fazer
projetos que

atrapalhem a vida
das pessoas”

Adaptação
“Adaptar a minha experiência como
presidente de bairro ao meu manda-
to é um desafio. Sempre fui muito li-
gado às questões sociais e antes de ser
eleito, tentei ainda em 2013 uma can-
didatura ao Legislativo, porém, só obti-
ve 521 votos. Para mim estava bom, mas
não foi suficiente para entrar na vida
pública. Nesta época me sentia insatis-
feito com as demandas que eram soli-
citadas à prefeitura e que nunca eram
atendidas. Precisava fazer alguma coi-
sa para mudar essa realidade”.

Firme
“Com 1.733 votos válidos, me elegi em
outubro de 2016 e sigo firme em mi-
nha proposta: estar junto da popula-
ção ouvindo suas dificuldades e ten-
tar resolver seus problemas. A expec-
tativa do povo é de que o vereador
trabalhe e fiscalize, e este é meu pa-
pel. Não deixo as pessoas esperando,
vou atrás do que precisam. Pratica-
mente não fico no gabinete, a não ser
quando há sessão [da Câmara de Ve-
readores]. Meu serviço é estar na rua”.

De Norte a Sul
“Ser eleito vereador é uma faculdade.
Desde janeiro de 2017 estou apren-
dendo dia após dia, conhecendo a mi-
nha cidade para poder resolver parte
dos problemas. O que vejo é que cada
bairro tem alguma deficiência. Sem-
pre fui muito ativo no [bairro] Catara-
tas, até por ter presidido a associação
dos moradores, mas como represen-
tante do povo sei que devo trabalhar
por um conjunto, pensando de forma
coletiva, envolvendo todos neste
propósito. Já passei por todos os
bairros em meu primeiro ano de
mandato e será assim até o fim”.
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 VALDECIR garante que vai
solicitar ao Executivo cumprimento

de lei que oportuniza artistas locais a
se apresentarem antes de grandes shows

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos:Fábio Donegá

“Não sou um político  de promessas”
E x-presidente do

Bairro Cataratas,
o vereador
Valdecir
Alcantara (PSL)

figura em sua primeira
legislatura adotando uma
postura política populista,
para que sejam ouvidas as
reivindicações de quem
não tem voz. Sua
representação de base ao
governo municipal facilita
a cobrança e o
cumprimento de
determinadas ações, que
conforme ele, são
essenciais para um bem-
estar coletivo. Até agora,
Alcantara possui 117
proposições protocoladas,
sete delas projetos de lei,
três de autoria exclusiva.

“A educação
ainda pedala”

Promessas
“Não sou um político de pro-
messas e nunca fiz isso.
Não prometo nada a
ninguém, apenas ouço
a solicitação e digo que
vou tentar, que farei
meu trabalho de vere-
ador e estarei sempre
em busca do melhor à
comunidade. Não
gosto de aparecer
muito, geral-
mente nun-

Em comum
“Apesar de cada bairro ter um pro-
blema específico, a saúde se tornou
algo em comum. É preciso dar uma
atenção especial ao setor, que aos
poucos vem melhorando. As UPAs
[Unidades de Pronto Atendimento],
por exemplo, já estiveram bem pio-
res e hoje vejo que estão diferentes
e para melhor”.

ca estou na mídia, pois tenho um ob-
jetivo: cumprir meu mandato com
muito trabalho, ir à reeleição e só
depois disso tentar uma cadeira na
Assembleia Legislativa”.

Resposta demora, mas chega
“A população cascavelense sofre bas-
tante com problemas básicos, e to-
dos os dias aqui em meu gabinete
chegam várias reclamações, sejam
elas de buracos no asfalto, mato alto,

entre outros. A resposta nem
sempre vem no tempo
que a comunidade quer
ou espera, às vezes é um
pouco demorada, mas
sempre chega. Cobro di-
ariamente o Executivo
sobre as demandas que
encaminho e é desta for-
ma que venho conduzin-
do meu trabalho”.

De olho na educação
“A educação ainda pedala. Por ano, são
necessárias 500 novas vagas nos Cmeis
(Centros Municipais de Educação In-
fantil) em Cascavel. Porém, é muito
difícil acompanhar esta demanda, vis-
to que o município a cada ano que pas-
sa precisa de estruturas maiores por
conta de seu crescimento populacio-
nal, o que infelizmente ainda não se
tem 100% de solução. Além disso, foi
necessário programar, junto com a Se-
cretaria de Meio Ambiente, um perío-
do de limpeza nas escolas antes do iní-
cio do ano letivo. São esses detalhes
que fazem a diferente lá na frente”.

Lei esquecida
“Fiz uma lei, ainda em 2017, que dá
oportunidade ao artista local em se
apresentar antes dos grandes shows.
Mas, não vejo isso acontecer na cida-
de. Farei um requerimento [ao Execu-
tivo] para saber o que está acontecen-
do, por qual motivo a lei não é cumpri-
da. O verdadeiro artista quer mostrar
seu talento e esta é uma chance”.

Saúde da mulher
“Para o mês de março vou cobrar a

Secretaria de Saúde para que se faça
um trabalho mais forte em cima de

uma lei que criei sobre o comba-
te à depressão pós-parto. Como

é o mês da mulher, penso em
ações estratégicas de orien-

tação, com panfletagens. É
um tema necessário e que

precisa ser abordado”.

“Não quero fazer
projetos que

atrapalhem a vida
das pessoas”

Adaptação
“Adaptar a minha experiência como
presidente de bairro ao meu manda-
to é um desafio. Sempre fui muito li-
gado às questões sociais e antes de ser
eleito, tentei ainda em 2013 uma can-
didatura ao Legislativo, porém, só obti-
ve 521 votos. Para mim estava bom, mas
não foi suficiente para entrar na vida
pública. Nesta época me sentia insatis-
feito com as demandas que eram soli-
citadas à prefeitura e que nunca eram
atendidas. Precisava fazer alguma coi-
sa para mudar essa realidade”.

Firme
“Com 1.733 votos válidos, me elegi em
outubro de 2016 e sigo firme em mi-
nha proposta: estar junto da popula-
ção ouvindo suas dificuldades e ten-
tar resolver seus problemas. A expec-
tativa do povo é de que o vereador
trabalhe e fiscalize, e este é meu pa-
pel. Não deixo as pessoas esperando,
vou atrás do que precisam. Pratica-
mente não fico no gabinete, a não ser
quando há sessão [da Câmara de Ve-
readores]. Meu serviço é estar na rua”.

De Norte a Sul
“Ser eleito vereador é uma faculdade.
Desde janeiro de 2017 estou apren-
dendo dia após dia, conhecendo a mi-
nha cidade para poder resolver parte
dos problemas. O que vejo é que cada
bairro tem alguma deficiência. Sem-
pre fui muito ativo no [bairro] Catara-
tas, até por ter presidido a associação
dos moradores, mas como represen-
tante do povo sei que devo trabalhar
por um conjunto, pensando de forma
coletiva, envolvendo todos neste
propósito. Já passei por todos os
bairros em meu primeiro ano de
mandato e será assim até o fim”.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 03
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 06

Mais uma morte no trânsito, a sex-
ta este ano, foi confirmada em Casca-
vel. Deu entrada ontem, no IML (Insti-
tuto Médico Legal) o corpo de Gislaine
Cristina de Souza, de 35 anos.

Ela foi vítima de um acidente no
dia 8 de fevereiro na região do Bair-
ro Alto Alegre. Ela estava em um
moto que se envolveu numa colisão
com um carro. Desde o acidente ela
estava internada no Hospital Uni-
versitário em estado gravíssimo.
Ontem, a mulher não resistiu aos
ferimentos e acabou falecendo.

A sexta morte no trânsito

Uma Meriva seguia pela Rua Cuiabá e acabou atingindo a moto que estava na
Rua Tarcílio Vagner. Duas pessoas ficaram em estado grave, sendo que
Gislaine apresentava TCE (Traumatismo Craniano Encefálico). A outra vítima
foi identificada como Aline Souza de Farias, de 20 anos, sofreu fratura em
um dos braços, escoriações, além de uma laceração na perna esquerda com
suspeita de fratura. Ela foi levada à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento)
do Jardim Veneza. Não foi informada qual o quadro clínico desta vítima.

Apesar de todas as campanhas de
conscientização e operações
frequentes das forças de segurança, há
ainda quem se arrisque em beber e
dirigir. O saldo de mais uma edição da
Operação Bloqueio resultou em oito
pessoas presas porque estavam
conduzindo seus veículos sob o efeito de
álcool. A fiscalização foi na Rua Paraná,
esquina com a Rua Pio XII, no Centro de
Cascavel nas proximidades da maior
parte de casas de shows da cidade.
A ação foi desenvolvida das 2h às 6h
de ontem e de acordo com o balanço
do 6º Batalhão da Polícia Militar,
foram 83 pessoas abordadas em 57
veículos inspecionados. Ao menos 11
veículos foram recolhidos, com 34
notificações de trânsito (sendo 13 por
embriaguez) que resultaram,
portanto, na prisão de oito pessoas.

Operação Bloqueio: 8 presos embriagados

Ainda durante o bloqueio foram registrados dois acidentes nas
proximidades. Em um deles o condutor de um veículo fugiu da fiscalização
e acabou batendo contra um carro estacionado. No outro acidente a
condutora disse não ter visto a operação e bateu em um veículo que estava
sendo recolhido pela fiscalização.

O acidente GRAVE ACIDENTE foi registrado na
sexta-feira da semana passada

FÁBIO DONEGÁ

Acidentes no bloqueio

AÍLTON SANTOS

OPERAÇÕES
CONSTANTES
querem tirar de

circulação motoristas
que dirigem

após beber
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Giro da
Violência

Menor agredida
Socorristas do Siate foram mobilizados
ontem de madrugada para atender uma
adolescente de apenas 17 anos vítima
de agressão na saída de uma casa
noturna. O fato foi registrado na Rua
Cristóvão Colombo, no Bairro Pioneiros
Catarinenses. A menor teria sido
espancada por outras mulheres e
apresentava ferimentos no rosto. Ela foi
levada para a UPA do Jardim Veneza.

Motos furtadas
Duas motocicletas foram furtadas em
um condomínio na região norte de
Cascavel ontem. Trata-se de uma Honda
Biz e uma CG 125.  A proprietária da
Biz teria percebido o desaparecimento
do veículo somente quando saía para
trabalhar pela manhã. Quanto a outra
moto, não houve detalhamento de
quando o dono percebeu o furto.
Moradores relatam que situações assim
são frequentes no entorno, que falta
segurança e patrulhamento da Polícia
Militar no bairro.

Arma no Riviera
A UPS da região norte de Cascavel tirou
de circulação um revólver no Conjunto
Riviera na madrugada de ontem. Dois
adolescentes foram apreendidos. Além
da arma eles portavam seis munições
intactas, uma porção e um cigarro de
maconha. Eles foram levados para a
delegacia de Polícia Civil junto com os
itens interceptados.

Ônibus arrombado
O ônibus de uma banda foi arrombado e
depois quatro aparelhos de iluminação
foram furtados de dentro dele na
madrugada de ontem, na região norte de
Cascavel. O ato teria ocorrido enquanto o
grupo fazia uma apresentação em um bar
e o veículo estava próximo. Até o
fechamento desta edição ninguém havia
sido preso e os equipamentos não
haviam sido recuperados.

A Delegacia de Homicídios
prendeu em flagrante ontem José
Isidoro de Andrade, 37 anos, sus-
peito de ser o autor de uma dupla
tentativa de homicídio registrada
contra Daniel Izidorio de Andrade,
seu sobrinho, e Ivanilde Danha da
Silva. O caso foi registrado na se-

Preso suspeito de
dupla tentativa
de homicídio

Um carro ficou praticamente destruído após atingir um muro na Rua José
Linhares, no Bairro Cascavel Velho ontem pela manhã.
Suspeita-se que o condutor tenha perdido o controle da direção da EcoSport,
derrubando parte do muro e invadindo um terreno baldio e só freado muitos
metros após a colisão. Nem mesmo a frenagem brusca, que deixou sinais no
asfalto, foi suficiente para impedir a batida.  A polícia encontrou dentro do
veículo latas de cerveja e o Pelotão de Trânsito da PM foi quem registrou a
ocorrência. O condutor de 37 anos foi socorrido Siate e levado à UPA do
Jardim Veneza, com ferimentos leves.

AÍLTON SANTOS

gunda-feira no Jardim Veneza.
O suspeito foi localizado em

uma residência no Bairro Univer-
sitário e teria assumido a auto-
ria do crime. Ele foi encaminha-
do para a DH e apresentado ao
delegado de plantão para as me-
didas cabíveis. 

A dupla tentativa
A dupla tentativa de homicídio que por pouco não terminou em tragédia foi
na madrugada de segunda-feira (12) em Cascavel. Uma mulher e um homem
ficaram em estado grave após serem esfaqueados no Jardim Veneza. A mulher
que estava em sua casa foi identificada como Ivanilde Dann da Silva, de 41
anos. Já o rapaz estava em outra residência e foi identificado como Daniel
Isidoro de Andrade, de 31 anos. Ele foi atingido na região do abdômen e
apresentava um quadro de suspeita de hemorragia interna. Ele foi
encaminhado para o Hospital Universitário, mas ninguém soube precisar seu
quadro clínico. Ivanilde foi levada à UPA Veneza e não corria risco de morte.
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Dinheiro para Cascavel
Uma pesquisa realizada recentemente entre os

empresários de Cascavel mostra que o valor que
deixa a cidade em compras publicas vão para outras

localidades por falta de conhecimento.  Os
empresários já ouviram tantas vezes que o processo
em muitas cidades é burocrático e até inseguro que

preferem muitas vezes perder a vender para os
entes públicos.  O Escritório de Compras é uma das
ferramentas disponíveis para mudar esse conceito e
auxiliar na valorização e na competitividade local.

Sem médico I
Presos da Penitenciária
Estadual de Cascavel (PEC)
estão sem atendimento
médico na unidade
prisional. A preocupação
foi levantada em áudios
que circularam por alguns
grupos políticos de
Whatsapp. Em um deles, o
coordenador regional de
governo, Eliezer Fontana,
acusa a prefeitura de
retaliação, mas não diz que
tipo de retaliação é essa.

Sem médico II
A Secretaria Municipal de
Saúde retirou as equipes
do local por questões de
segurança, após o motim
ocorrido em novembro do
ano passado. Com parte da
penitenciária destruída
desde a rebelião, o espaço
não oferece condições
sanitárias para o
atendimento dos presos
que precisam de avaliação
médica. O Depen ainda não
iniciou a reconstrução.

AVALIAÇÃO POPULAR

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Em ano eleitoral, alguns vereadores que
pretendem a encarar as urnas estão dispostos a
polemizar.

 Farão de tudo para buscar holofotes, jogar para
a plateia e tentar conseguir alguns votos.

O Observatório Social vai mesmo colocar a
disposição da população uma plataforma digital
com uma avaliação do trabalho de cada um dos
vereadores eleitos por Cascavel. Os projetos e
indicações terão uma pontuação eletrônica, para
evitar situações dúbias. Já o conteúdo dos
discursos políticos e a postura ética de cada um
dos representantes eleitos pelos cidadãos de
Cascavel seguem sendo tarefa para cada um dos
eleitores seja presentes nas sessões, através da
internet ou em conversa direta com seus
representantes.

Avaliação online

A iniciativa do Obser-
vatório Social em quanti-
ficar e qualificar a produ-
tividade dos vereadores
de Cascavel foi ampliada
e colocará os resultados
de ranking online e dispo-
nível para todos os cida-
dãos. Uma reunião na úl-
tima semana decidiu pela
implantação de uma pla-
taforma que já é utilizada
com sucesso na cidade de
São Francisco do Sul (SC).
O instrumento além de
controlar a produção, ain-
da pode ser um incentivo
para os que desejam mos-
trar melhor qualificação.

De acordo com infor-
mações do Observatório
Social, a plataforma será
responsável por criar grá-
ficos de abrangência ou de
relevância sobre as indi-
cações e projetos apre-

PRODUTIVIDADE dos vereadores será mostrada online

sentados na casa de Leis.
Os vereadores serão cons-
tantemente avaliados, ex-
clusivamente pelo conteú-
do de suas produções.

O Observatório Social
de Cascavel já possui o
material necessário para
abastecer o sistema e
gerar os primeiros pros-
pectos para a população.
O próximo passo será a
implantação online do sis-
tema que poderá ser
acessado de qualquer lu-
gar. A proposta é uma cor-
rente crescente em cida-
des que possuem o Ob-
servatório e é defendida
como um instrumento téc-
nico e comprometido com
a isenção para avaliação
dos mandatos.

 Reportagem: Edna Nunes
  Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

O Observatório Social de Cascavel está chamando
voluntários para auxiliar no processo de fiscalização e
otimização dos recursos públicos. O órgão deixa de
acompanhar muitas ações pela falta de pessoas para
ajudar nos trabalhos. A exigência de que o voluntário não
pode ter filiações partidárias e nem a defesa de nenhuma
linha política é uma desafio na captação de Recursos
Humanos.

Sem voluntários
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VOLUNTARIADO EXIGE
COMPROMETIMENTO

 Eleição
A Ordem dos Pastores
Evangélicos de Cascavel
(Opevel) vai eleger a nova
diretoria para o Biênio
2018/2019. A assembleia
extraordinária acontece no
próximo sábado (17) na
Comunidade Evangélica de
Cascavel. De acordo com o
pastor Daniel Orlandi,
presidente da entidade, a
primeira convocação está
marcada para às 8h30 e se
não houver quórum a
segunda chamada acontece
às 9 horas.
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“Não descansarei
enquanto não resolver os
problemas de Roraima.”

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

O Observatório
Social que

decidiu
acompanhar de

perto a
produtividade

dos vereadores.

A violência no
trânsito que já
fez seis vítimas

fatais no
perímetro
urbano de

Cascavel em
2018.
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Pancadas de
chuvas isoladas

à tarde

Muitas
nuvens

AGÊNCIA BRASIL

Presidente Michel Temer, sobre a
imigração venezuelana que já

trouxe aproximadamente 40 mil
pessoas ao estado de Roraima. Elas
fogem da fome e do regime político

de Nicolás Maduro.

Anderson Fernandes - Jornalista e escritor

Indústria
Depois de três anos de
resultados negativos, a
indústria do Paraná voltou
a crescer e encerrou 2017
com um aumento de 4,4%
na produção. A indústria
do Paraná avançou quase
o dobro da brasileira, que
fechou o ano com alta
mais tímida, de 2,5%, na
mesma base de
comparação. Foi o terceiro
melhor desempenho do
País, atrás do Pará (10,1%)
e Santa Catarina (4,5%). Os
dados são do IBGE.

Recentemente participei de uma mesa de debate na
Korn Ferry Hay Group sobre voluntariado. Foi uma grande
oportunidade para apresentar meu projeto Vida Literária
(www.vidaliteraria.com.br), que realiza a distribuição gra-
tuita de livros em escolas públicas. Após o evento, con-
versando com representantes de outras ONGs, percebi
um problema comum entre nós: a falta de comprometi-
mento de algumas pessoas.

Gente que geralmente entra em contato querendo
ser voluntária, promete uma série de coisas, e depois
desaparece e deixa todo um trabalho comprometido.
Apesar de cada um contribuir na medida de suas pos-
sibilidades, o compromisso assumido deve ser enca-
rado com muita responsabilidade.

Entendi minha responsabilidade em uma escola da
periferia de São Paulo. Já tinha passado por algumas uni-
dades de ensino, porém, ser voluntário é cansativo e es-
tava pensando em parar, dar um tempo, porque conseguir
e separar os livros, e depois arrumar escolas e entregar
as obras literárias toma uma grande parte do meu tempo.

Mas daí fui a esta escola na periferia de São Paulo,
local em que chegam mais demandas do que oportunida-
des. No final da atividade, uma jovem disse que pela pri-
meira vez naquele ano ela tinha “visto luz em ambiente
que na maioria das vezes está em escuridão”. Aquilo me
impactou. Então entendi que não posso parar o projeto.
Vou levar até quando for possível.

Ou seja, as pessoas que desejam participar de algum
projeto precisam saber que muitos têm estrutura limita-
da, são feitos na raça, na cara e na coragem. Então, nun-
ca se coloque à disposição sem realmente ter certeza
que pode contribuir. Muito ajuda quem não atrapalha. E
nos dias de hoje tomar o tempo do outro com promessas
vazias é prejudicial e quando estamos falando de volunta-
riado o agravante é um pouco maior.
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Felicidades!

Teatro
 Dia 31 de março, os

atores Miguel das Neves e
Solange Esequiel estarão em
Curitiba. Eles vão participar

do  Fringe - Festival de
Teatro de Curitiba.

Bruttus
Quem perdeu a primeira,
programe-se. Vem aí a

segunda edição da Corrida
de Obstáculos Bruttus Race.
O desafio será realizado dia
6 de maio, das 7h às 19h,

no Autódromo
Internacional de Cascavel.

Mais informações pelo
telefone (45) 3097-2499.

Aílton Santos, Fernando
Hallberg,Rodrigo Sotti,

Zenaide Gomes de Paula,
Malu Santos, Judite Fervin,
Maria Lúcia de Palma, Luiz

Henrique Mello e
 Paulo César Dias.

É o mesmo sol que derrete
a cera e seca a argila.

Antoine de Saint-Exupéry

Prêmio Sesc
Até 16 de fevereiro estão abertas as inscrições para o
Prêmio Sesc de Literatura 2018. Os candidatos podem

concorrer nas categorias Conto e Romance. Para participar,
os inscritos devem apresentar os originais de romances e as

coletâneas de contos inéditos. As inscrições podem ser
feitas pelo endereço www.sesc.com.br/premiosesc.

Informações adicionais também podem ser obtidas pelo
e-mail literatura@sesc.com.br.

 Rebeca Rodrigues e Claudenir Machado,
em evento social

ARIVONIL POLICARPO

NEIVA AMARAL RISSI, curtindo férias
em Balneário Camboriú

DIVULGAÇÃO
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

GLOBO  DEUS SALVE O REI

 • SBT

 • BANDDIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Edgar gosta do clipe de Fio, e Malu

tenta denegrir o rapaz. As Five estudam
juntas para o Enem. Há uma passa-
gem de tempo. Ellen e Jota começam
a ensinar as crianças. Benê e Guto
escolhem as músicas que irão tocar em
suas provas de habilidade. Keyla deci-
de fazer uma festa surpresa para Tato.
Tina sai de casa abalada com o estado
de Mitsuko. Chega o dia da prova. Cla-
ra vê Fio entrosado com Taís. Julinho
pede para estudar na nova escola parti-
cular, a The Best, e Josefina o repreen-
de. Malu fica insegura com a pouca pro-
cura à sua escola. Roney busca Tato

Virgílio se aproveita da falta de memória de Amália para dizer que Afonso a
seduziu com mentiras. Afonso suplica para Amália se lembrar dele. Virgílio

instiga Amália a anular seu casamento. Afonso avisa à família de Amália que
se afastará por um tempo para pensar no que fazer. Constantino declara a

Catarina que sua vida está nas mãos dela. Lucrécia se abala com a proximida-
de de Pietro durante a aula de harpa. Lucrécia tenta provocar ciúmes em
Rodolfo ao levar Pietro para tocar harpa no jantar. Lucrécia confidencia a
Latrine que Rodolfo não sente amor por ela. Augusto conta a Afonso que

recebeu de Amália um pedido de anulação do casamento. Afonso concorda
com a anulação do casamento para evitar que a mulher seja presa. Saulo

decide abandonar a academia. Afonso diz a Amália que torce para que ela se
lembre deles antes de se casar com Virgílio. Lucíola coloca a chave da mas-

morra no pão de Constantino, a pedido de Catarina. Constantino consegue sair
da prisão e aproveita para levar Catarina como garantia de vida.

no local da prova e na volta para casa
são abordados por Aldo na rua.

DO OUTRO LADO DO PARAÍSO
Laura tenta expulsar Vinícius do flat.

Gustavo diz a Nádia que não pode ar-
quivar a denúncia contra o delegado.
Sophia afirma a Amaro que Estela fica-
rá sem herança se decidir se casar com
ele. Cleo procura Leandra no bordel.
Vinícius constata que Bruno encami-
nhou sua denúncia ao tribunal. Aura
conta a Gael que pode ser irmã de Cla-
ra. Duda/Elizabeth se prepara para via-
jar ao Rio de Janeiro com Henrique.
Adriana afirma a Jô que não deixará
Duda/Elizabeth afastar Henrique da fa-
mília. Bruno e o fisioterapeuta ajudam
Raquel a caminhar pela casa. Henrique

pede a Duda/Elizabeth para mentir na
audiência em favor de Natanael. Patri-
ck busca provas contra Vinícius. O de-
legado descobre que Gustavo encami-
nhou sua denúncia para o promotor
público. Patrick se oferece para ajudar
Abel a condenar o delegado. Vinícius é
afastado do cargo.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Maricruz comenta com Alessandro

que na caixa que Maria lhe trouxe es-
tão os documentos de sua mãe, de seu
avô, seu pai, de sua irmã e os seus
também. Otávio comenta com Eduardo
que Lúcia mentiu ao dizer que Maricruz
continuava vivendo no povoado. Alessan-
dro pede a Maricruz que fale sobre o pai
do filho que espera. Indignado, Otávio te-
lefona para Lúcia e pergunta por que
mentiu dizendo que Maricruz estava vi-
vendo com eles na fazenda. Alessandro
diz a Maricruz que vai procurar pelo pai
de seu filho para que esteja com ela
quando a criança nascer.

CARINHA DE ANJO
Gustavo e Cecília voltam da lua de

mel e são recebidas por Dulce Maria.
Cassandra fica nervosa ao saber que
Estefânia foi embora após saber que é
filha de Vitor e diz que irá embora. Mais
tarde, Cecília, Gabriel e Gustavo acon-
selham Estefânia a compreenderem as
escolhas de Vitor. Leonardo vai até a
casa de Gustavo para conversar com o
primo e diz que Cristóvão não teria co-
ragem de dizer o que aconteceu. Gus-
tavo vê a pintura no lençol herança de
família e fica bravo, mesmo Cecília ten-
tando acalmar o marido.

AMOR PROIBIDO
Behlul se junta a um grupo de pes-

cadores e passa a noite bebendo com
eles. Elif não consegue falar com Behlul
e liga para Bihter. Elif descobre que
Behlul saiu com uma mulher. Behlul
desmaia de tanto beber e os pescado-
res ligam para Adnan ir buscá-lo. Elif
devolve o anel de noivado para Behlul.

Afonso suplica para
Amália se lembrar dele
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

A comunicação será seu grande trun-
fo, razão pela qual as atividades liga-
das ao comércio serão favorecidas.
Cor: tons escuros.

To
ur

o Quem trabalha com pesquisa e ativi-
dades que exijam concentração e iso-
lamento conta com a ajuda especial
das estrelas. Cor: cinza.

G
êm

os

Por isso, não perca a chance de
dividir suas tarefas nem de fazer ali-
anças com pessoas progressistas.
Cor: azul.

C
ân

ce
r Convém traçar prioridades, a fim de

atingir os seus objetivos - você pode-
rá obter grande sucesso neste dia.
Cor: tons pastel.

Le
ão

É um bom dia para alargar os seus
horizontes de trabalho, principalmente
na área educacional, jurídica e tudo que
envolva viagem. Cor: verde-escuro.

V
ir

ge
m Há de favorecer as suas conquistas

profissionais. A sensação de autocon-
fiança vai ajudar você a enfrentar sem
medo qualquer desafio. Cor: creme.

Li
br

a

O seu progresso vai estar vinculado às
parcerias e alianças que fizer. É uma
boa fase para fazer novos clientes e
divulgar o seu trabalho. Cor: marrom.

E
sc

or
pi

ão  Hoje é um bom dia para se dedicar a
atividades que exijam iniciativa. Poderá
fazer progressos significativos através de
sociedade ou parcerias. Cor: cinza.

Sa
gi

tá
ri

o  As parcerias de trabalho vão se mos-
trar muito promissoras, por isso deixe
a individualidade de lado. É um ótimo
dia para dividir tarefas. Cor: roxo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Procure canalizar suas energias de

forma adequada. Reforma ou cons-
trução pode ser iniciada agora. Cor:
tons claros.

A
qu

ár
io Não faltará disposição para ousar, as-

sumir riscos e pagar o preço de uma
decisão. O setor familiar recebe novos
estímulos neste dia. Cor: bege.

 P
ei

xe
s O dia pode ser muito vantajoso pra quem

trabalha por conta própria. Assuntos liga-
dos a herança, pensão ou justiça vão fluir
com mais facilidade agora. Cor: cinza.


