
Câmara quer limitar
poder do Concidade
O poder decisivo do Conselho Municipal da Cidade na revisão de leis relaciona-
das ao desenvolvimento urbano tem incomodado vereadores de Cascavel. Não
é por acaso que três projetos de lei que irão à votação no Legislativo hoje pro-

põem a retirada de itens que dão poder de decisão ao órgão.
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Paz no
trânsito

Mesmo com chuva,
aproximadamente 20

pessoas se reuniram na
manhã de ontem para um
protesto pedindo paz no

trânsito em Cascavel. São
familiares de Miguelina

Dutra, atropelada por um
Camaro há exatamente um

ano, na faixa de pedestre
da Avenida Brasil, esquina

com a Rua Souza Naves.
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Thaina Barbosa, de 16 anos, co-
memorava as três vitórias do time
da casa, na 18ª edição da Copa
Oeste de Handebol, em Cascavel. A
estudante do terceiro ano do Ensi-
no Médio conta que veio da cidade
de Cáceres (MT), a convite do técni-
co Marcos Galhardo, no ano passa-
do, e desde então, representa o time
nos jogos do feminino.

“Vim pra cá para estudar e jo-
gar, e gosto muito disso”, diz. O
bom desempenho em quadra, se-
gundo Thaina, é resultado de um
conjunto de fatores. “Dedicação
nos treinos, ouvir o técnico e jo-
gar conforme foi ensinado”, afir-
ma. Dedicação é o que não falta
às meninas do time, que de se-
gunda a sábado treinam três ho-
ras por dia. “Todos os dias a
gente se reúne para treinar, e é
isso que faz a diferença”, pon-
tua a estudante.

A mesma garra e força de von-
tade de Thaina foi vista entre com-
petidores de 27 equipes da re-
gião, que vieram ao município

Muita
garra em
quadra

para par ticipar do primeiro cam-
peonato de handebol oficial do
ano. Conforme o coordenador de
arbitragem, Ésilo de Melo, nes-
te fim de semana foram realiza-
dos 52 jogos (masculino e femi-
nino) nos ginásios Sérgio Mau-

ro Festugatto e Francisco Pian
(São Cristóvão).

As equipes com as melhores
colocações levaram para casa tro-
féu e medalhas, e passam agora
para a preparação aos Jogos Es-
colares e da Juventude.

Muita
garra em
quadra

AÍLTON SANTOS
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Amador cancelado
A rodada do Campeonato de
Futebol Amador, marcada para
domingo (25), foi cancelada por
conta da chuva. A nova data para
os jogos ainda não foi remarcada,
e será divulgada posteriormente
pela coordenação geral do
campeonato.

A disputa no Estádio Olímpi-
co Regional, em Cascavel, teve
sabor amargo ao Cascavel Clu-
be Recreativo. O time da casa foi
derrotado por 3 a 2, em jogo con-
tra o Rolândia, na tarde de on-
tem. A disputa foi pela nona e
última rodada da primeira fase
da Segunda Divisão do Campeo-
nato Paranaense.

Ednan marcou para o Rolândia
aos 37 minutos do primeiro tem-
po. Aos oito minutos do segundo
tempo, Joelton Cabelo empatou
para o CCR.

O empate durou pouco. Aos 10
minutos do segundo tempo Gabri-
el colocou o Rolândia na frente: 2
a 1. Oito minutos depois, Tuchê
marcou o segundo para o Cascavel
CR. O placar fechou com gol do za-
gueiro Bera, que fez o terceiro gol
para os visitantes.

CCR perde no Olímpico

 CASCAVEL Clube
Recreativo perdeu por 3 a

2 em jogo contra o
Rolândia

O fim de semana foi de disputas na Segundona. O Operário
venceu de goleada o Batel, fechando o placar em 5 a 0, assim
como Andraus em cima da Portuguesa Londrinense, que também
levou cinco gols. Iraty e PSTC empataram em 2 a 2, e o Indepen-
dente marcou um contra o Paranavaí, vencendo o jogo.

Na próxima fase, os times se enfrentam dentro de seus res-
pectivos grupos em turno e returno.

 AÍLTON SANTOS

CHAVES

Grupo A:

 Operário
PSTC
Batel
Iraty

Grupo B:

Independente
ACP
Cascavel
REC

 Outros resultados

Em duelo válido pela 2ª
rodada da Liga Nacional
2018, o Cascavel
venceu por 5 a 3 a
Copagril/Sempre Vida/
Sicredi, de Marechal
Cândido Rondon. O jogo
ocorreu no sábado (24),
no Ginásio da Neva.
Com o resultado, os
rondonenses seguem sem
pontuar na competição.

AÍLTON SANTOS
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O Londrina está na final da Taça
Caio  Júnior, pelo Campeonato Pa-
ranaense. Depois  de 90 minutos
que  terminaram empatados em 1
a 1 na Vila Capanema, no domingo
(25), o Tubarão garantiu a vaga na
decisão  ao  derrotar  o Paraná
Clube por 4 a 2 nos pênaltis. O he-
rói foi Alan, que pegou duas cobran-
ças e foi decisivo ao longo de toda
a partida, com grandes defesas.

Durante o  tempo normal, Wes-
ley abriu o placar para o Londrina,
aos 31 minutos. Já no segundo tem-
po,  Feijão marcou para o Paraná,
empatando a disputa.

A final da Taça Caio Júnior está
marcada para quarta-feira (28), às
21h45. A disputa pela última vaga
na final do Paranaense ocorreu on-
tem à noite, entre Maringá e Atléti-
co-PR,  na  Arena  da Baixada,  em
Curitiba. O jogo não havia encerra-
do até o fechamento desta edição.

O Ministério Público do Paraná in-
vestiga denúncia de manipulação de
resultados no Campeonato Parana-
ense. A revelação foi feita no sábado
(24) e tem como personagem cen-
tral o lateral-esquerdo Thiaguinho,
do Rio Branco, acusado pelo próprio
técnico do time de Paranaguá, Le-
andro Ribeiro, de intermediar con-
versas com atletas do time para a
entrega de partidas em favor de apos-
tadores de sites internacionais.

Ribeiro entregou a denúncia ao MP
na quinta-feira (22), um dia após o tér-
mino da participação do Rio Branco no
Estadual. Segundo a denúncia, Thiagui-
nho, que não disputou o segundo tur-
no em virtude de uma contusão, teria
sido procurado por um apostador para
que conversasse com companheiros de

equipe e oferecesse R$ 5 mil por joga-
dor para aceitar que o Rio Branco per-
desse suas partidas. A tentativa seria
subornar quatro atletas.

Em conversas por WhatsApp, que
acabaram vazadas, Thiaguinho admi-
tiu que procurou o atacante Rodrigo
Jesus e o goleiro Flay antes da derrota
contra o Londrina por 4 a 1, na quar-
ta-feira (21), pela última rodada da
primeira fase do Paranaense, mas os
dois teriam negado aceitar o subor-
no. Jesus foi o autor do único gol do
Rio Branco e Flay foi o titular do time,
depois de ficar na reserva em boa par-
te da competição.

O lateral-esquerdo alega ser ino-
cente e que também não teria aceito
a proposta, apesar de ter admitido que
contactou os atletas.

Tubarão na final
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CLÁSSICO NO
MORUMBI
Sob o comando de Diego Aguirre, o
São Paulo conseguiu vencer o primeiro
clássico na temporada. Ontem, no
Morumbi, fez 1 a 0 no
Corinthians no jogo de ida da
semifinal do Campeonato Paulista –
assim, o Tricolor joga pelo empate na
quarta-feira (21), na arena do rival.
O São Paulo não vencia o Corinthians
em um jogo eliminatório desde o dia 1º
de maio de 2002, quando ganhou por
2 a 1 pela semifinal da Copa do
Brasil, mas acabou eliminado, pois
havia perdido por 2 a 0 no primeiro
duelo. Desde então foram 12 partidas,
com oito derrotas e quatro empates.

PLACAR DE ONTEM
PARANAENSE

Atlético-PR ? x ? Maringá

Escândalo no Paranaense
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Com a chegada de temporal os im-
pactos do tempo refletem diretamente
no Bairro Brasília I em Cascavel.

No ano passado casas foram alaga-
das e nas últimas semanas, quando
uma forte chuva atingiu a cidade, esse
problema se repetiu.

Para o presidente da associação de
moradores, Jocinei Bezerra, os trans-
tornos poderiam ser evitados se a co-
munidade fosse ouvida.

“O problema começa já nas mani-
lhas do viaduto e sempre quando cho-
ve, escorre um volume grande de água
que invade as casas e há anos cobra-
mos melhorias. Além disso, precisamos
de limpeza nas bocas de lobo”, afirma.

No último temporal, além dos preju-
ízos em duas casas por conta do alaga-
mento, um buraco foi provocado na Rua
Procópio Ferreira, em frente ao salão
comunitário, devido ao rompimento de
uma tubulação subterrânea.

“Já vimos equipes da prefeitura aqui
e esperamos que os reparos sejam fei-
tos”, comenta Bezerra.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Fábio Donegá e Aílton Santos

SAÚDE
O bairro populoso foi dividido em
duas regiões. A primeira delas é
onde está concentrada a UPA
(Unidade de Pronto Atendimento)
Brasília. O presidente da
associação dos moradores
comemora reivindicação antiga da
população em relação à estrutura.
“Com o programa Mais Médicos
houve mudanças e agora a UPA
ficará ainda melhor com a reforma”.

EDUCAÇÃO
Segundo Bezerra, assim como a
atenção à saúde, a educação necessita
de mais investimentos no bairro.
“Nossa maior urgência é para a
construção de um Cmei, já que o
bairro é bastante populoso e tem
muitas crianças”. O presidente
destaca que na escola municipal, havia
necessidade de reforma na cantina,
que, no entanto, já foi atendida.

 Um buraco aberto em frente a uma casa também tem trazido
transtornos. “Faz mais de uma semana que está desse jeito e o
serviço não é concluído”, diz Junior. A população foi informada de
que obras de esgoto seriam feitas, mas por enquanto só houve a
escavação e muita sujeira. Nos locais onde a rede já funciona,
também há problemas. “Sempre quando chove a tampa da rede
sobe e transborda esgoto”, afirma Paulo Batistel que mora no
cruzamento da Rua Europa com a Rua Haiti.

 A praça onde fica uma fonte de água já esteve em condições muito
piores do que as de hoje. A prefeitura tem garantido a roçada e com
o trabalho de crianças o espaço recebeu pinturas. “Sofremos ainda
com atos de vandalismo que destruíram a cerca e bancos”, comenta
Batistel ao pedir mais cuidados por parte da população.

Brasília I: população
pede mais atenção

Salão comunitário
Ele também solicita apoio do município para que a

churrasqueira do salão comunitário que foi destruída
com o temporal seja reerguida. “Não temos condições
de fazer tudo o que precisamos”. O local é utilizado
para eventos da região e também tem servido para
atender moradores com aulas de lutas e danças.

 A velocidade com que carros seguem
pela Rua Haiti no Bairro Brasília I em
Cascavel é motivo de preocupação.
“Sempre estão correndo. Temos um
campo onde crianças veem para treinar
futebol e isso preocupa por conta de
acidentes que podem acontecer”,
comenta Osmar dos Santos Junior.
Entre as alternativas, ele e outros
moradores sugerem melhor sinalização e
também a instalação de lombada. ATOS de vandalismo deixam estragos na praça

ÚLTIMO temporal deixou estragos na
rua do salão comunitário

T rânsito

POPULAÇÃO pede troca
de lâmpadas e conclusão de
serviços de esgoto

Obra Sanepar

M obilização

 FALTA DE
ILUMINAÇÃO

Se durante o dia o excesso
de velocidade no trânsito é

visto como problema, à noite o
risco é ainda maior pela falta
de iluminação. A reclamação

de famílias que moram na Rua
Haiti é de que a falta de
lâmpadas em postes foi

comunicada à prefeitura ainda
no mês de janeiro e que até

agora, não houve melhorias. A
Secretaria de Obras informa

que será verificado no sistema
se existem protocolos em

aberto e que tomará as medi-
das necessárias.
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No painel eletrônico da Câma-
ra dos Deputados, o nome de
Hermes “Frangão” Parcianello
aparece praticamente em todas
as sessões, mas o deputado fe-
deral cascavelense quase não é
visto por lá. A misteriosa assi-
duidade de Frangão já virou até
piada entre alguns parlamenta-
res que dizem nunca ter visto o
deputado no plenário.

Na semana que passou, o jor-
nal “Gazeta do Povo” fez um le-
vantamento baseado nos dados
do Legislativo que mostram
que, no ano passado, das 233
votações realizadas no plená-
rio, Frangão registrou sua posi-
ção em 56 delas. Segundo o jor-
nal, a rotina do parlamentar in-
clui registrar presença no pon-
to eletrônico da Câmara dos De-
putados e ir embora. Às vezes
ele até volta para votar, mas
bem discretamente.

Nos três primeiros anos da atu-
al legislatura, de 2015 a 2017,

Assiduidade
questionada

Frangão usou o microfone do ple-
nário em apenas sete situações.

“Senhor presidente, sinto
cheiro das mesmas aves de rapi-
na de 54, que levaram Getúlio ao
suicídio, mas a força do voto de
Cascavel, do Oeste do Paraná, do
Noroeste, dos Campos Gerais,
dos meus eleitores, dos mais de
150 mil eleitores, do povo
do Paraná e do Brasil,
meu voto é sim”, discur-
sou ele, em 17 de abril
de 2016, ajudando a
abrir o processo de im-
peachment contra a
então presidente
Dilma Rousse-
ff (PT).

SEM CONHECER
“O Frangão é um mito. Tem um
deputado do Paraná, do mandato
passado, que saiu da Casa, depois
de quatro anos, sem conhecer ele”,
relata um colega, que prefere o
anonimato a falar publicamente de
um “companheiro de bancada”.
Mas, o próprio deputado do
PMDB do Paraná não vê a situação
como algo ruim.

ESCOLHA
Em entrevista à Gazeta do Povo,
Frangão garante que escolheu ficar
longe do plenário da Câmara dos

Deputados – e também das 25
comissões permanentes da Casa,
onde os parlamentares se
debruçam sobre temas
específicos, mesmo quando
não ocupam cadeiras de
titulares – para “se focar em
obter recursos da União para

levar aos municípios”.
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Promessa não cumprida
As tão esperadas contratações

de intérpretes de Libras (Língua Bra-
sileira de Sinais), prometidas para
a última sexta-feira (23), pelo reitor
da Unioeste (Universidade Estadu-
al do Oeste do Paraná), Paulo Sér-
gio Wolff, o Cascá, não passaram
de promessas, que também foram
firmadas pelo secretário estadu-
al de Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior, João Carlos Gomes,
em recente visita à Cascavel.
Nem mesmo reunião com o gover-
nador do Paraná, Beto Richa, que
ocorreu durante a semana passa-
da, foi capaz de solucionar o pro-
blema da falta destes profissio-
nais, que se arrasta há oito anos.

De acordo com o assessor jurí-

dico do Sinteoeste (Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimen-
tos de Ensino Superior do Oeste do
Paraná), Elcir Zen, até a tarde de
sexta-feira (23), a reitoria não ha-
via noticiado nenhuma contratação.
Por conta disso, segue a elabora-
ção do mandado de segurança con-
tra o Estado e a Unioeste que pede,
em caráter de urgência, intérpretes
em sala de aula. “Terminamos de
coletar documentos nesta semana
e é bem provável que na segunda-
feira (26) protocolamos o pedido”,
afirma Zen.

DIREITO
Procurar a Justiça para garantir um
direito constitucional foi a única
medida encontrada por professores,
acadêmicos e servidores que
dependem deste profissional para
repassar e absorver os conteúdos em
sala. Zen reitera que é visível a má
vontade dos gestores estaduais
quanto à manutenção dos intérpretes
de Libras na universidade. “Nunca
há profissionais suficientes, a cada
pouco eles saem e não existe
substituição”, diz.
A Surdovel (Associação de Surdos
de Cascavel), que está representada
no mandado de segurança, também
não foi informada pela universidade
quanto às contratações.
Os intérpretes de Libras são
contratados por meio de PSS
(Processo Seletivo Simplificado).
Assim que identificada a demanda,
a Unioeste tem autonomia para
contratá-los. Conforme a Seti
(Secretaria Estadual de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior), o
Estado é responsável por prover
orçamento que possibilite as
contratações. A reitoria, por sua
vez, não retornou à reportagem até
o fechamento desta edição para
esclarecer por que as contratações
dos intérpretes de Libras não
foram efetuadas no prazo
prometido por Cascá.

Manifestação
Além do mandado de segurança, o Sinteoeste em parceria com a Surdovel
organiza um protesto para maio, em Curitiba, a fim de sensibilizar o governo
estadual quanto a necessidade de concurso público a este profissional, que
garante a permanência dentro das universidades.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

EM SETEMBRO, protesto no centro de Cascavel pedia a contratação de intérpretes de Libras
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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, 26 de março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Alysson Bolognesi de Oliveira  e Kethlenn July dos Santos
2- Cesar Ricardo Milla e Fernanda Massucatto Zini
3- Geovani da Silva e Eliane Aparecida dos Santos
4- Edson Oguchi e Roselei Tartari
5- Dirceu Mozel e Juliana Aparecida Felinto da Silva
6- Magno Elias Zanatta e Jéssica Gabriela Vichietti
7- Jonathan Hagge Bastos e Bianca Porfirio
8- Leandro Bianchessi e Adriana Pereira Moreira
9- Alexandre Tobe e Stephanie Marie Riesel
10- André Gustavo Ortega Sousa e Taynara Stadler
11- José Fernandes e Elci Aparecida da Silva
12- Matheus Beraldo  Valota e Elisnara Samanta Feier
13- Leandro de Souza e Luana Ribeiro
14- Geovani Bresciani e Tayla Luiza Bueno Ramos
15- Jonatha Felipe Ramos e Elisangela Schulz
16- José Geraldo Salvador e Luciana Ketlin Groschank
17- Carlos Roberto da Costa Pina e Rosilene Sales da Silva

Os alimentos que hoje chegam
até a Feira do Pequeno Produtor são
produzidos em grande parte pela
agricultura familiar e em proprieda-
des nos distritos de Cascavel.

A produção do que sai do cam-
po para ser vendida à população
exige bastante esforço e no caso
de feirantes que dependem da
atividade leiteira o trabalho está
ainda mais difícil.

O Município disponibilizou à sub-
prefeitura máquina forrageira para
garantir a silagem que alimenta os
animais, e consequentemente, a
produção do leite de qualidade.

Entretanto o equipamento foi
furtado no ano passado. “Ela colhia
até duas linhas da plantação e está
fazendo muita falta”, comenta a pro-
dutora Ana Kelly dos Santos, que
comercializa queijos na feira.

Ela trabalha com o esposo
em uma propriedade que tem
aproximadamente 30 cabeças
de gado leiteiro e afirma que o
investimento de uma máquina
dessa é inviável. “O custo é
muito alto para quem tem pe-
quenas propriedades e, além
disso, há gastos também com
manutenção da máquina”.

Para não comprometer a ati-
vidade que garante o sustento
da família ela contou com ajuda
da associação de produtores do
distrito. “Uma máquina foi ce-
dida para que colher a forra-
gem”, afirma.

Reforço ao pequeno produtor INVESTIMENTO
A prefeitura de Cascavel prevê a
compra de duas colhedoras de
forragens novas para serem
utilizadas no Programa Porteira
para Dentro. O aviso de
licitação já foi publicado para a
compra das máquinas que
deverão ter o custo máximo de
R$ 209.825. A abertura das
propostas ocorrerá no próximo
dia 2 de abril.
“Avançamos no programa de
inseminação artificial e estamos
aumentando o programa de
apoio aos produtores de leite,
para melhora da alimentação dos
animais. Por isso serão adquiridas
as forrageiras para atender mais
pequenos produtores rurais”,
afirma a Secretaria de
Agricultura.

PORTEIRA PARA
DENTRO
Segundo levantamento da
Secretaria de Meio Ambiente há
mais de quatro mil produtores da
agricultura familiar e pequenas
propriedades atendidas pelo
Programa Porteira para Dentro.
A iniciativa está em vigor desde
a publicação da Lei Municipal nº
5819/2011 no dia 4 de julho
de 2011.
“A meta do programa é fomentar
a atividade agropecuária rural nas
unidades produtivas, por meio
da implantação de ações visando
à melhoria da infraestrutura e dos
acessos viários das propriedades
rurais no município e de suas
instalações”, ressalta a secretaria
ao acrescentar que as ações são
organizadas e colocadas no
cronograma de acordo com as
solicitações feitas pelos
produtores.

OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA
 DE  AGRICULTURA  POR MEIO DO PROGRAMA SÃO:

 - abertura, conservação e manutenção das vias e acesso às propriedade
rurais;

- terraplanagens para implantação de benfeitorias e instalações
produtivas nas respectivas propriedades rurais;

- confecção de terraços (base larga) e outros serviços de conservação de
água e do solo;

- abertura de valas, construção de silos, trincheiras, esterqueiras,
açudes, reservatórios, bebedouros, limpeza de minas/nascentes.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

PRODUTORES AGUARDAM
melhorias para garantir alimento de
gados que produzem o leite
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A Acic comemora em 4 de abril
os seus 58 anos de fundação.
Para marcar a data, no dia 5
próximo, a entidade promove
um evento especial. Será a
aposição da fotografia de Alci
Rotta Júnior na Galeria de Ex-
presidentes. O ato está
agendado para as 18h30, no hall
da entidade e contará com a
presença de várias autoridades.
O evento do dia 5 de abril

Mário Pereira vem a Cascavel no dia 5 para os 58 anos da Acic
contará com uma presença ilustre
na Acic, o ex-governador do
Paraná Mário Pereira. Mário fará
palestra aos convidados sobre sua
gestão no cargo máximo do Estado
e também sobre a atualidade
brasileira. Todos estão convidados
a participar. Outras informações
pelo telefone 3321-1432.

-
O ex-governador Mário Pereira fará palestra a

empresários e a convidados

PDA
A Uniacic informa que estão

abertas inscrições aos que queiram
participar do Ciclo Acic/FDC de
Capitação, com foco em PDA

(Programa de Desenvolvimento de
Acionistas). O curso vai ter início

em maio. Para inscrições
confirmadas até abril, há valores

diferenciados. Filiados da
associação comercial também têm
condições especiais para participar

do PDA. O objetivo do ciclo é de
criar um ambiente favorável para a
tomada de decisões, mantendo a

perenidade do seu negócio e a
harmonia familiar. O Programa de
Desenvolvimento de Acionistas é
da J. Valério, associada da FDC, a

Fundação Dom Cabral. Mais pelos
telefones 3321-1408 e 9 9913-0263.

Inovação e  projetos em pauta no  Acic Labs
Osmar Dalquano estará em Cascavel de 10 a 13 de abril para coordenar,
na associação comercial, workshop de inovação e projetos. A promoção
é do Acic Labs com patrocínio do Sicoob Credicapital e apoio de vários
parceiros. O workshop faz parte das atividades do Trimestre do Varejo.

Inscrições e outras informações pelo site www.aciclabs.com.br.  A
programação do Trimestre do Varejo, do Acic Labs, terá continuidade

com hackathon (maratona de desenvolvimento com profissionais
multidisciplinares) dias 21 e 22 de abril e com hubmatch (evento para

conectar empreendedores com mentores, empresas âncoras e
investidores) no dia 26 de abril. Os resultados do trimestre vão ser
apresentados em reunião empresarial da  Acic no dia 3 de maio.

Curso sobre cobrança
Silvaldo Dal-Ry é o instrutor convidado para repassar os conteúdos do
treinamento Negociação em cobrança – cobrar e recuperar valores e

clientes. O curso será de 26 a 28 de março, das 19h às 23h, na
associação comercial. 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 .
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Atendimento agendado
Buscar uma vaga de emprego na

Agência do Trabalhador de Casca-
vel ficará mais confortável e ágil
a partir de hoje. É que a gerência
implantou um novo sistema de
atendimento às pessoas que re-
correm ao serviço diariamente e
que tradicionalmente acabavam
ficando por mais tempo aguardan-

HUMANIZADO
A proposta, segundo ela, é
atender aos objetivos da
administração Leonaldo
Paranhos, que preza por uma
Cascavel mais humana em todas
as áreas. A fila ainda não será
eliminada antes da abertura da
agência, segundo Marlene, “mas
assim que for aberta a unidade,
cada trabalhador receberá uma
senha com o horário definido
para o período da manhã ainda;
ele poderá sair e voltar somente
quando for a vez dele.
Até então as pessoas ficavam
aglomeradas na Agência, o que
acabava atrasando ainda mais
os atendimentos”, explica.

250 PESSOAS
Em média passam pela Agência
do Trabalhador de Cascavel pelo
menos 250 pessoas ao dia. De
segunda a sexta-feira, assim que
terminar o agendamento do
período da manhã, será iniciado o
do período da tarde.

do a vez de ser atendido.
“A partir de segunda-feira vamos

mudar o sistema e as pessoas que
forem até a agência saberão exata-
mente o horário que serão atendi-
das a partir da abertura da agência,
um pouco antes das 8 horas”, deta-
lha a gerente da Agência do Traba-
lhador, Marlene Crivelari.

A AGÊNCIA DO TRABALHADOR atende uma média de 250 pessoas diariamente

AÍLTON SANTOS
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O Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), divul-
gado pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, mostra que as contrata-
ções para o mês de fevereiro em
Cascavel foram as melhores dos úl-
timos quatro anos. Isso porque fo-
ram criadas 770 novas vagas for-
mais de emprego somente no mês
passado. Resultado superior a este
foi visto pela última vez em feverei-
ro de 2014, quando o município
gerou 1.081 postos de trabalho.

Quem alavancou as admissões
no mês passado foi o setor de ser-
viços. Sozinho, garantiu que 537
vagas foram criadas, saldo resul-
tante das 1.938 admissões me-
nos os 1.401 desligamentos.

De acordo com o presidente
do Sindicato dos Empregados
em Empresas de Prestação de
Serviços e Terceiros do Paraná,
Paulo Rossi, a disparada do se-
tor é reflexo da abertura de va-
gas temporárias para o próximo
trimestre, em que se comemo-
ram a Páscoa (1º de abril), o Dia
das Mães (13 de maio) e o Dia
dos Namorados (12 de junho).

“Este próximo trimestre será
muito bom, e como a demanda
por produtos e serviços aumen-
ta neste período, é necessário
contratar mais mão de obra”, afir-
ma. Outra questão que tem aju-
dado e muito na abertura de no-

INDÚSTRIA DA
TRANSFORMAÇÃO
A indústria da transformação também
registrou importante crescimento quanto a
abertura de novos postos de trabalho
formais. Conforme o Caged, o setor abriu
214 vagas em fevereiro, setor com um dos
melhores desempenhos para o mês em
Cascavel. Na lista estão ainda a construção
civil, com 87 novos postos e os serviços
industriais de utilidade pública (6).

Rossi está otimista quanto a geração de empregos durante o
ano de 2018. Conforme o presidente, embora o País esteja pres-
tes a enfrentar um processo eleitoral que promete ser de gran-
des mudanças, a expectativa é de que o mercado de trabalho se
mantenha estável e com boas oportunidades.

“Vivemos ainda uma incógnita em virtude da eleição. Isso com
certeza vai impactar no mercado, mas existe ânimo para que o
Brasil possa avançar e os municípios do Paraná crescerem aci-
ma da média”, diz.

Serviços puxa
contratações
em fevereiro

Vai melhorar
 SETOR de serviços foi o que
mais abriu vagas formais no
mês de fevereiro em Cascavel

DESEMPENHO DE CASCAVEL EM FEVEREIRO
Setores Admissões Desligamentos Saldo
Extrativa mineral 1 5 -4
Indústria da transformação 1.113 899 214
Serv. Indust. de Util. Pública 18 12 6
Construção civil 476 389 87
Comércio 1.217 1.271 -54
Serviços 1.938 1.401 537
Administração pública 1 13 -12
Agropecuária 145 149 -4
Total 4.909 4.139 770

Fonte: Caged - MTER

ONDE FECHOU
Dos oito setores analisados pelo
Caged, quatro demitiram mais do
que contrataram em fevereiro. O
pior cenário ficou por conta do
comércio, que encerrou 54
postos de trabalho no mês
passado. A administração
pública fechou outros 12,
enquanto a agropecuária e a
extrativa mineral empataram, com
a extinção de quatro vagas cada.

vas vagas, segundo Rossi, são os
investimentos percebidos nos
últimos meses na construção ci-
vil. “Indo na contramão do restan-
te do Brasil, o Paraná tem inves-
tido muito em obras, e isso im-
pacta diretamente na área de
serviços, como na admissão de
vigilantes e de colaboradores
para a limpeza”, explica.

 Os números estaduais também foram positivos para fevereiro. De acordo
com o Caged, em todo o Paraná foram criadas 7.703 vagas formais de
trabalho, 6.115 somente no setor de serviços. A indústria da
transformação também acompanha este crescimento, com a formalização
de 1.592 postos, seguida da construção civil (355), agropecuária
(285), administração pública (122), extrativa mineral (28) e serviços
industriais de utilidade pública (21). No Estado, apenas o comércio
fechou no vermelho, encerrando 815 vagas formais de trabalho.

 No Paraná
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Alzira Muller Reolon

OBITUÁRIO14 HOJE NEWS, 26 DE MARÇO DE 2018

ALEGRIA

Valores preservados pela família

Bons
momentos

Ele fala sobre a mãe
com sentimento de

muita saudade e tem
lembranças dos

momentos vividos
em família. “Sempre
nos reuníamos para

almoçar, com uma
mesa farta, e ela

gostava muito de
churrasco”, comenta.

Desde que deixou a
área rural para

seguir a Cascavel há
30 anos, Alzira

morou no Bairro
Cataratas e depois

seguiu ao Bairro
Parque Verde.

Dona de casa e viúva, aproveitava os encontros com os filhos e netos e sempre os
recebia com muita alegria. “Além de uma ótima mãe era também uma avó muito

querida e gostava dos netos”, destaca o filho.

Alzira precisou enfrentar momentos difíceis por conta de problemas de saúde.
Ela teve câncer e em decorrência de uma trombose que teve um avanço muito rápido, sofreu
complicações e faleceu no dia 13 de março. O sepultamento ocorreu no Cemitério Central da

cidade e no último sábado familiares prestaram homenagens com a missa de sétimo dia. Grande
parte do que ela deixou, como roupas e móveis de casa, foi doada pelos filhos a asilos para idosos

que passam por necessidades.

Alzira Muller Reolon viveu
grande parte da vida em
propriedade rural em São João
do Oeste onde se dedicava a
todos os afazeres de casa e
cuidados com a família.
Casada com Luiz Reolon, foi mãe
de seis filhos, cinco homens e
uma mulher. O rigor com a

educação de cada um deles, fez
com que todos preservassem
valores na família.
“Tivemos uma criação
exemplar. Sempre foi muito
atenciosa e corrigia cada filho e
isso serviu para que todos nós
seguíssemos uma vida correta”,
diz o filho Antonio Reolon.
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Marginais voltam a atacar esco-
las em Cascavel. Desta vez o alvo
foi o Ceep, no Bairro Tropical, de
onde levaram pelo menos 200 ce-
lulares que haviam sido doados à
instituição pela Receita Federal
para realização de aulas práticas.
Além dos celulares, ferramentas
também foram levadas de lá.

O sumiço dos aparelhos foi nota-
do pelo vigia que percebeu ontem
cedo que uma corrente, que lacrava
a entrada de um depósito, havia sido
estourada. Na fuga os marginais dei-
xaram cair alguns celulares e parte
das ferramentas. O que chama a aten-
ção é que os aparelhos não tinham
baterias nem acessórios. Até o mo-
mento ninguém foi preso.

Um caminhão tombou e deixou a
pista parcialmente interditada na
tarde de sábado na BR-277, em
Cascavel. O motorista teria saído
da pista e ao tentar retornar o
caminhão acabou tombando.
Equipes da concessionária que
administra o trecho fizeram o
atendimento, mas ninguém ficou
ferido. Um guincho fez a
remoção do veículo. Chovia no
momento do acidente.

AÍLTON SANTOS

Marginais atacam escola

NA FUGA marginais deixaram para trás parte dos aparelhos e das ferramentas levadas

AÍLTON SANTOS

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 11
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 10

Caminhão e colheitadeira destruídos pelas chamas
 Um produtor rural que deixou

uma colheitadeira e um caminhão
no meio de uma plantação, onde
fazia a colheita de soja, encontrou
os dois veículos queimados na
manhã de sábado, em Cascavel.

O fato foi registrado em um sí-
tio, às margens da BR-277 na altu-
ra do quilômetro 408. Segundo o
produto, quando chegou à lavoura
para retomar os serviços encontrou
os veículos parcialmente destruí-
dos pelas chamas. Ele acionou a
polícia, que investiga se o sinistro

foi criminoso já que no local foi en-
contrado um galão para transporte
de combustíveis e uma espécie de
estopa usada possivelmente para
proliferar as chamas. O dono dos
equipamentos, que não possui se-
guro, disse que o prejuízo foi de pelo
menos R$ 130 mil.

  POLÍCIA investiga se
incêndio foi criminoso
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Mesmo abaixo de chuva, um
grupo de pelo menos 20 pessoas
se reuniu como forma de protes-
to pedindo paz no trânsito de Cas-
cavel ontem pela manhã. Trata-se
de familiares, amigos e solidári-
os de uma mulher que foi atrope-
lada, há exatamente um ano, pelo
condutor de um Camaro na Aveni-
da Brasil com a Rua Souza Naves.

Miguelina Dutra ficou em esta-
do gravíssimo e ainda está em fase
de recuperação, mas segue em
estado vegetativo. O protesto pací-
fico reivindica um transito mais
consciente e humano.

Protesto abaixo de chuva

MESMO com chuva, pelo menos 20
pessoas se reuniram em forma de protesto
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MULHERES SÃO PRESAS POR TRÁFICO

Após abordagem feita pelo Pe-
lotão de Choque da Polícia Mili-
tar, duas mulheres que estavam
em um carro de passeio na Rua
Recife, região central, foram pre-
sas em Cascavel. O fato foi regis-
trado na noite de sábado. Com
elas foram encontrados 900 gra-

mas de maconha, dinheiro e uma
balança de precisão.

Elas foram conduzidas à De-
legacia de Polícia Civil. Uma
tem passagem por ameaça e
agora ambas responderão por
tráfico de drogas. O carro foi
apreendido.
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MULHERES detidas estavam com
drogas, balança de precisão e dinheiro

A mando do PCC?
A polícia investiga um incêndio a
uma cozinha industrial registrado na
madrugada de ontem no Bairro
Santa Felicidade. Ali são produzidas
as marmitas que abastecem a PEC
(Penitenciária Estadual de Cascavel)
e a PIC (Penitenciária Industrial de
Cascavel). Há suspeita de que o
incêndio seja criminoso porque uma
janela chegou a ser quebrada e
dentro do estabelecimento os
policiais encontraram fragmentos do
que pode ser um coquetel molotov.
Em uma das paredes os criminosos
deixaram um recado, indicando ser
uma ação coordenada pelo PCC
(Primeiro Comando da Capital) que
reivindica uma “marmita melhor”
para os presos em Cascavel.

DIVULGAÇÃO
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Família Acolhedora
Em funcionamento há 12 anos, o Programa Família

Acolhedora entra em discussão hoje na sessão da Câmara
de Vereadores que começa às 9h30. Hudson Moreschi,
secretário de Assistência Social, garante que o projeto

encaminhado ao Legislativo altera apenas o regimento do
sistema de acolhimento familiar. A proposta estipula
renúncia da receita ao conceder isenção de IPTU às

Famílias Acolhedoras. O valor do bolsa-auxílio pago a elas
é de R$ 841,35.

Mais guardas
O Executivo também
inclui para primeira
discussão e votação o
Projeto de Lei nº. 3/2018
que ispõe sobre alterações
no Plano de Cargos,
Vencimentos e Carreiras
do Servidor Público
Municipal. Ele cria 20
novas vagas no quadro da
Prefeitura para
contratação de guardas
municipais.

Ecopark
Amanhã o engenheiro da
Secretaria de Obras
Jeferson Valcanover será
ouvido pela Comissão de
Viação, Obras Públicas e
Urbanismo sobre a obra
do Ecopark, 9h30. A troca
de materiais na obra é
investigada pelo
Ministério Público.

Na rede
O deputado estadual Andre
Bueno (PSDB) se mantém
tucano. Ele está atento ao
tempo de televisão para
fazer campanha em busca
da reeleição. As redes
sociais também vão ser
fortalecidas em campanha.
“Ficou difícil dizer que
somos candidatos, pois não
podemos muito, nem sequer
usar placas, por isso, vamos
usar as redes sociais”.

Web-eleitores
Márcio Pacheco (PPL) e
Gugu Bueno (PR) ficaram
lado a lado durante evento
de entrega do posto da
PRF. Entre discursos, o
assunto era a repercussão
das publicações em redes
sociais. Estavam animados
com os compartilhamentos
na web.

SÓ PENSA NAQUILO!

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O Conselho Municipal de Saúde estará reunido hoje às
17h na Câmara de Vereadores.

 Frangão não é fantasma só em Cascavel. Na Câmara dos
Deputados ele quase não é visto.

Gugu também articula a campanha para deputado
estadual. Ele já planeja iniciar com 55 aliados em cidades
da região em busca de 70 mil votos. Elio Rusch está com
o DEM e não abre. Já em relação ao quadro de governo
diz que “estamos vivendo um momento de indefinições”.

O poder decisivo do
Concidade (Conselho Mu-
nicipal da Cidade) na revi-
são de leis relacionadas
ao desenvolvimento urba-
no tem incomodado vere-
adores de Cascavel. Tan-
to que três projetos de lei
(18/19/20) vão a plená-
rio hoje propondo a retira-
da de itens que dão aos
membros a competência
deliberativa em relação a
propostas arquitetônicas,
urbanas e uso de solos.

Na semana passada, o
Concidade emitiu parecer
contrário a proposta ela-
borada pela totalidade
dos parlamentares, que
segundo os conselheiros,
retira deles o instrumen-

Redução de força
to de avaliar mudanças
no Plano Diretor. O docu-
mento foi repassado ao
presidente da Comissão
de Redação e Justiça,
Damasceno Júnior
(PSDC). “Não concorda-
mos com essa posição da
Câmara. Não entramos
no mérito do que estão fa-
zendo, se é correto ou
não. A questão é sobre
como estão fazendo”, es-
clarece Adir Tormes, pre-
sidente do Concidade.

Os itens alterados es-
tão nas leis municipais:
6.697/6.698/ 6.699 de
23 de fevereiro de 2017.

O Concidade aponta que a legislação garante controle
social das políticas públicas, por meio de órgãos colegiados
de política urbana; debates audiências e consultas públicas;
conferências; iniciativas populares de projetos de lei,
programas e projetos. No entendimento do Conselho, “não
há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na anuência
do Conselho anterior a revisão ou alteração das leis
municipais que dizem respeito a políticas de
desenvolvimento do Município”. Os membros do
Concidade pediram espaço para se manifestar na sessão de
hoje. Se aprovadas as mudanças, a promessa é de que
medidas sejam tomadas para reverter a situação. O Jurídico
da Prefeitura de Cascavel será acionado.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

O que faz?
VEREADORES irão analisar as propostas mudanças na sessão de hoje
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A ministra do STF, Cármen Lúcia, pauta pedi-
do de habeas corpus para impedir a prisão de
Lula. E por maioria o STF na quinta-feira dá sal-
vo-conduto até o dia 4 de abril, quando o tribunal
vai analisar o mérito do habeas corpus, impedin-
do assim o TRF-4 de determinar a eventual or-
dem de prisão do ex-presidente.

Vergonhoso! Cármen Lúcia cede à pressão de
Lula e de ministros imorais da própria Corte, desa-
pontando a República.

Que STF de pouca seriedade é esse ao não
sustentar as suas próprias decisões! Trata-se de
uma instituição de sensibilidade política, quando
deveria ser imparcial  e comportar-se como o últi-
mo bastião da República.

Caso Lula consiga reverter a decisão do STF
pró-prisão em segunda instância, o tribunal fi-
cará desmoralizado, e aí, senhores e senhoras,
só uma intervenção militar para restaurar os va-
lores da República.

Assim, se Lula não for preso, após julgamento  dos
embargos de declaração, os demais apenados do
país deveriam se rebelar contra a falta de equidade
da Justiça, porque todos  devem ser julgados com
imparcialidade, tenham sido presidente da República
ou não.  “Dura lex, sed lex”,  para todos.

ADVOGADOS DE LULA
INTERFEREM NO STF

NOTAS
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“Tem sido um sucesso
em todo o País e

queremos trazer isso
para Cascavel.

Precisamos pensar em
segurança pública de

forma completa”.

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

A nova
iluminação do
Ginásio de
Esportes do
Bairro Neva,
que beneficia
tanto aos
jogadores
como a torcida.

Os constantes
arrombamentos
de colégios em
Cascavel que
causam
transtornos para
a comunidade
escolar.

Cláudia Spinassi, juíza
de direito sobre a

liberação de recursos
para a Apac.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Curitiba

17 26
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NOVA
15/04 - 22h59

CRESCENTE
24/03 - 12h35

CHEIA
31/03 - 09h36

MINGUANTE
08/04 - 04h17

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

chuvas isolada

Parcialmente
nublado com

chuvas isolada

Parcialmente
nublado com

chuvas isolada

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor

federal aposentado

ARQUIVO

 Retomada de obra
Está prevista para hoje
ou amanhã a assinatura
do contrato para a
retomada das obras do
Cras Interlagos. A obra
está parada desde junho
de 2017, quando a
empreiteira Imediata
apontou dificuldade
financeira para manter o
serviço. Agora, uma
nova empresa terá que
executar 20% dos
serviços restantes,
totalizando R$ 315 mil.

 Sem água
O Sistema de
Abastecimento de Água
que atende o Distrito Rio do
Salto em Cascavel sofreu
uma queda de energia que
afetou o abastecimento
durante todo o dia de
ontem. A falta de água tem
se tornada corriqueira no
distrito, conforme
mostrou reportagem do
Hoje News na semana
passada. A Sanepar
recomenda sempre o uso
de caixa-d’água.
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VALMIRA FLORES SASSI, que
comemorou niver recentemente

Gabriela Cristo, Capa Viver Cascavel

 IAGO SPADA SILIPRANDI

Rodolfo Nitsche, que recebeu os
parabéns ontem. Felicidades!

Inovação
De 17 a 20 de maio o Centro de

Convenções e Eventos de Cascavel
sediará a TechnovAção – 1ª Feira de
Inovação de Cascavel & Innova Cities
– 10ª Feira Internacional de Ciências

Aplicadas, Invenções, Inovação
 e Negócios.

As inscrições podem ser feitas na
página fundetec.org.br.

Cinema
As inscrições para a Mostra

Cascavelense de Cinema Infantojuvenil
(Mocin) foram prorrogadas até dia 28
de março. Poderão participar obras

produzidas em todo Brasil entre 2015
e 2018. O Mocin premiará os dois

melhores filmes escolhidos pelo júri,
um na categoria ficção e outro na

categoria animação. Mais informações
pelo telefone 3902-1865.

Felicidades!

Queila Souza, Julio Correa, Gelcir dos
Santos, Paulo Marques Santos,

Pedro Paulo, Luisa Mariana de Mello e
Luís Henrique.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Corrida de gigantes
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1. 6 Wellington Cirino (Mercedes)
2. 4 Felipe Giaffone (Volkswagen)
3. 88 Beto Monteiro (Iveco)
4. 9 Renato Martins (VW-MAN)
5. 77 André Marques (Mercedes)
6. 83 Régis Boessio (Volvo)
7. 90 Giuliano Losacco (Iveco)
8. 7 Débora Rodrigues (Volkswagen)
9. 333 Alex Fabiano (Mercedes)
10. 72 Djalma Fogaça (Ford)
11. 99 Luiz Lopes (Iveco)
12. 27 Fábio Fogaça (Ford)
13. 13 Witold Ramasauskas (VW-MAN)
14. 30 Rogério Castro (Volkswagen)
15. 12 Zé Maria Reis (Iveco)

Não completaram 75% da prova:
16. 46 Luiz Renato Luhrs (Scania)
17. 15 Roberval Andrade (Scania)

CORRIDA 2:
1. 90 Giuliano Losacco (Iveco)
2. 6 Wellington Cirino (Mercedes)
3. 77 André Marques (Mercedes)
4. 7 Débora Rodrigues (Volkswagen)
5. 13 Witold Ramasauskas (VW-MAN)
6. 9 Renato Martins (VW-MAN)
7. 83 Régis Boessio (Volvo)
8. 99 Luiz Lopes (Iveco)
9. 333 Alex Fabiano (Mercedes)
10. 12 Zé Maria Reis (Iveco)
11. 88 Beto Monteiro (Iveco)

Não completaram 75% da prova:
12. 46 Luiz Renato Luhrs (Scania)
13. 27 Fábio Fogaça (Ford)
14. 72 Djalma Fogaça (Ford)

CLASSIFICAÇÃO DO
CAMPEONATO DE PILOTOS:

1. Wellington Cirino - 38 pontos
2. Giuliano Losacco - 31
3. André Marques - 29
4. Renato Martins - 26
5. Débora Rodrigues - 24
6. Beto Monteiro - 23
7. Régis Boessio - 23
8. Felipe Giaffone - 20
9. Witold Ramasauskas - 18
10. Alex Fabiano GG - 18
11. Luiz Lopes - 17
12. Zé Maria Reis - 11
13. Djalma Fogaça - 10
14. Fábio Fogaça - 8
15. Rogério Castro - 6
16. Luiz Renato Luhrs - 0
17. Euripedes Reis - 0
18. Roberval Andrade - 0

DOMINOU
Já a segunda prova viu Losacco herdar a posição de honra após a dona original,
Débora Rodrigues, ter sido forçada a largar do fundo do grid por manutenção
após a bandeirada. Na partida, um acidente coletivo causou alvoroço na curva do
Bacião, envolvendo Renato Martins. Alheio aos problemas, Losacco dominou
toda a disputa, recebendo uma enorme pressão no fim de Cirino, mas conseguindo
sustentar a ponta. André Marques, Débora Rodrigues e Witold Ramasauskas
completaram o segundo pódio. Como resultado, Cirino começa a Copa Sul como
líder do campeonato. A próxima rodada dupla, que define o campeão da Copa
Sul, será no dia 14 de abril no circuito de Guaporé, no Rio Grande do Sul.

A Copa Truck iniciou a temporada
2018 com a primeira etapa da Copa
Sul, em Cascavel, com duas corridas
que premiaram Wellington Cirino e
Giuliano Losacco.

Depois de uma disputa eletrizante
na maior parte da corrida 1 com Felipe
Giaffone, Cirino se beneficiou de um pro-
blema no câmbio do carro do atual cam-
peão das Copas para levar a melhor e
vencer. Mesmo com o truck debilitado,
Giaffone conseguiu salvar um segun-
do lugar, enquanto Beto Monteiro su-
biu ao pódio da disputa inicial.

“Foram duas boas corridas, uma
vitória e um segundo lugar com belas
disputas com o Giaffone e o Losac-
co. Esse ano eu sei que vou ser com-
petitivo e vou passar o ano inteiro
pensando no campeonato. Estou com
um bom equipamento, fui confiável e
tenho certeza que vou terminar o ano
bem. Fui para a segunda corrida pen-
sando no campeonato e as coisas fo-
ram acontecendo para que eu conse-
guisse mais um bom resultado”, ex-
plicou Cirino, que lidera o campeona-
to com 38 pontos.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Não insista para que as coisas sejam
feitas sempre do jeito que você quer
ou atrairá ressentimentos. Estará sen-
sível aos problemas domésticos. Cor:
amarelo.

To
ur

o Suas ideias podem não ser aceitas sim-
plesmente por não ser a hora mais
adequada para tentar aplicá-las. Te-
nha paciência. Cor: vinho.

G
êm

os

Não espere ajuda financeira por parte
de terceiros ou terá aborrecimentos.
Há possibilidade de perda ou prejuízo
com relação a dinheiro. Cor: vinho.

C
ân

ce
r Tenha cuidado com o clima de com-

petição no trabalho. Vai perceber de
forma clara todas as coisas que te
incomodam na área profissional.
Cor: preto.

Le
ão

O dia de hoje pode apresentar al-
guns desafios que poderão testar sua
fé. Talvez sinta maior necessidade
de silêncio, recolhimento e reflexão.
Cor: rosa.

V
ir

ge
m Mantenha certo afastamento dos ami-

gos a fim de protelar discussões im-
portantes. Podem ocorrer intromissões
desnecessárias. Cor: lilás.

Li
br

a

Não durma de touca com a concor-
rência na área profissional, já que ela
pode ser observada dentro ou fora do
ambiente de trabalho. Cor: rosa.

E
sc

or
pi

ão A necessidade de cumprir suas obri-
gações pode bater de frente com o
desejo de quebrar a rotina. A vida
amorosa ficará em segundo plano. Cor:
creme.

Sa
gi

tá
ri

o Fuja de qualquer empreendimento de
risco. Em compensação, você poderá
receber ajuda inesperada de alguém
da família. Cor: azul.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Suas necessidades podem bater de

frente com o que os outros julgam pri-
oritário. Não se prenda tanto ao pas-
sado. Cor: verde.

A
qu

ár
io

Tenha cuidado com a precipitação e a
impulsividade. Não convém assinar
documentos ou fechar contratos sem
prestar atenção aos detalhes. Cor:
roxo.

 P
ei

xe
s Cuidado com promessas de dinheiro

fácil. O dia traz a possibilidade de per-
da ou de instabilidade financeira, por
isso, fuja de especulações. Cor: lilás.
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 Rodolfo nomeia Romero como o novo comandante do exército de Monte-
mor. Brice avisa a Selena que fugirá de Montemor e aconselha a arqueira a

fazer o mesmo. Amália diz a Afonso que percebeu que Catarina estava interes-
sada em se aproximar de Levi. Catarina comenta com Lucíola que planeja

conquistar a confiança de Diana. Selena confessa a Ulisses que foi ela quem
salvou Brice da fogueira. Catarina garante a Virgílio que dificultará ao máximo a
vida de Amália e Afonso. Catarina sugere a Rodolfo que a água seja racionada

apenas para o povo de Atena que está morando em Montemor, o que deixa
Amália e Tiago revoltados. Amália incentiva Afonso a agir como plebeu e fazer

reivindicações junto ao reino de Montemor.

MALHAÇÃO
Verena diz a Juliana que foi assalta-

da no metrô. Norton oferece um traba-
lho em um baile para Tito, que convida
Jade para cantar com ele. Tito provoca
ciúmes em Flora. Verena não aparece
na escola e Gabriela e Juliana se preo-
cupam. Érico pede para estudar com
Flora. Pérola fala mal de Maria Alice
para Mel. Juliana questiona Verena so-
bre seu comportamento.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta confronta Darcy. Jorge não

consegue se declarar para Ema. Jane
adoece e Camilo pede que a deixe cui-

dar dela. Susana se incomoda com a
permanência de Jane e Elisabeta na
casa de Camilo. Rômulo afirma que
deseja conversar com Cecília. Ofélia
comemora o sucesso de seu plano para
aproximar Jane de Camilo. Ema fala do
interesse de Brandão por Mariana. Eli-
sabeta se irrita com Darcy e pede que
Jane a acompanhe de volta à sua casa.
Jorge se desculpa com Brandão por ter
exagerado na descrição do interesse do
coronel por Mariana. Rômulo oferece
flores a Cecília.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Nádia, Gustavo e Diego acreditam

que Karina mentiu sobre a paternidade
do bebê, e a moça exige um exame de
DNA. Renato avisa a Rafael que está

voltando para Palmas e pede para alu-
gar a antiga casa da mãe de Laura.
Fabiana e Renato se preparam para
confrontar Clara. Clara e Patrick visitam
Adriana, que garante a Jô que só o ad-
vogado lhe daria motivos para lutar pela
vida. Beth se embriaga por conta do
desprezo de Adriana.

CARINHA DE ANJO
Haydee assiste ao vídeo e desco-

bre uma suspeita conversa entre Flávio
e duas pessoas. Leonardo comemora
com Flávio o fato de Cecília ficar abala-
da com armação dos dois. A dupla pla-
neja para acabar de vez com o casa-
mento de Gustavo e Cecília. Juju conta
para a mãe e para Fátima que preci-
sam fazer um comercial para circular
na internet. A vlogueira usa como exem-
plo os comerciais bem humorados de
Sylvia Design, que aparece vestida de
mulher gato, para que sua mãe, Rosa-
na, apareça também vestida de manei-
ra diferente para chamar a atenção.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
No Cassino, Maria Alessandra pede

a Carol que mostre os livros de contabi-
lidade. Eusébio diz à Lucia que Miguel
já deve saber de suas suspeitas e que,
de agora em diante, precisará ver Lucia
em outro lugar. Maria Alessandra diz
para Carol que está surpresa com o
rápido acerto de contas. Eusébio diz
para Lucia que Miguel e sua amante
estão se vendo em outro lugar e ela pede
que seja levada até lá.

APOCALIPSE
Zoe grava o vídeo no celular para

Soraya. Uri diz que quer provar a falta
de veracidade da bíblia. Dylan segue
se entendendo com Noah. Bárbara
procura Diogo. Ariela dá em cima de
Luca. Felipe fala sobre fé com Este-
la, que fica mexida. Diogo descobre
que vai ser pai, mas fica surpreso ao
saber que Bárbara quer independên-
cia. Na prisão, Henrique desabafa com
Natália. Noah se entende com Dylan.

 • SBT

Amália e Catarina
trocam provocações

DIVULGAÇÃO



CRIANÇA 17CASCAVEL, 26 DE MARÇO DE 2018

Rafael Franciosi dos Santos: 2 anos de pura fofura

 Marco Antonio, já em clima de Páscoa

MICHELLE GALVÃOMICHELLE GALVÃO

Mariana Galvão de Oliveira, que comemorou aniversário recentemente

Gabrielly Trevisan Ferreira, de seis meses

ADRIANA TONELLI
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Dia 22 de Março é
o Dia Mundial da

Água.

Mas nós devemos
cuidar

dela todos
os dias.

Escolha suas cores
preferidas e pinte o

desenho.

Quantos copos de água você consegue beber?
Pinte um copo, sempre que você beber água.


