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Edgar na berlinda
As contas do ex-prefeito Edgar Bueno serão o centro das atenções da sessão da
Câmara de Vereadores na tarde de hoje. Os vereadores irão analisar o relatório do
Tribunal que aprovou, com ressalvas, as contas de 2013 da antiga gestão. Se dois

terços dos vereadores rejeitarem o relatório, Bueno perde os direitos políticos.
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Às escuras
Sem iluminação, sem sinalização e sem

calçada. Pedestres que necessitam
passar pela Rua Cora Coralina, no Bairro

Esmeralda, têm que enfrentar vários
desafios. Não bastasse isso, o matagal é

outro motivo de preocupação e
insegurança aos moradores.
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insegurança aos moradores.
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Passada a euforia pela conquista da Recopa Sul-Americana
e por ter deixado a zona de rebaixamento do Gaúcho, tudo
isso em uma semana, o torcedor gremista volta a sentir a
adrenalina em alta nesta terça-feira, quando o Grêmio
desafia o Defensor Sporting pela abertura da Libertadores
2018, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Luís Franzini,
em Montevidéu (URU). Atual campeão, o Imortal inicia a
defesa do título conquistado em 2017 e ainda a busca
pelo tetracampeonato da competição, algo inédito para um
time brasileiro. Madson e Ramiro devem ser titulares hoje.
Já o volante Arthur segue fora, recuperando-se de lesão.

Veteranos do pedal
A cidade de Mangueirinha, cida-

de no Centro-Sul do Estado locali-
zada a cerca de 260 quilômetros
de Cascavel, abriu no fim de sema-
na o Circuito Vale do Iguaçu de
Mountain Bike, competição que
será realizada em quatro etapas
este ano e que já tem cascavelen-
se se destacando.

Cascavel foi representada por
10 atletas na competição e cinco
deles voltaram para casa premia-
dos: Jailton Menezes venceu a ca-
tegoria sub-30; Aldo Damasio ven-
ceu a categoria Master A1; Lincom

Antes de retornar à região Centro-Sul do
Estado, os ciclistas cascavelenses terão
outro compromisso fora de casa: a 2ª
etapa do Campeonato Regional Oeste de
Mountain Bike, que será realizado neste
domingo em Nova Aurora. A disputa
contará com cerca 300 competidores,
sendo 40 deles da equipe de Cascavel,
nas categorias elite masculina e feminina,
sub-30, master A1 e A2, feminino,
masculino, juvenil, junior e infanto-juvenil.

A Super Copa Cascavel Regional de Futebol Menores 2018 teve um fim de
semana movimentado, com 13 jogos por quatro diferentes categorias (sub-11,
sub-13, sub-15 e sub-17). No sábado, os jogos da manhã foram em Cascavel,
no Estádio Ninho da Cobra (foto), e os da tarde foram em Cafelândia, no
Estádio Municipal. Dos times cascavelenses que atuaram em casa, destaque para
a vitória do Cefa sobre o Toledo pela categoria sub-15 (infantil), por 3 a 2.
Essa foi a única derrota dos toledanos no dia, em seis jogos pelas quatro
categorias. Destaque também para a vitória da escolinha do Santos de Cascavel
sobre o time de Cafelândia, pela categoria sub-11 (pré-mirim), por 3 a 1. Essa
foi o único revés dos times de Cafelândia em cinco jogos no dia.

GRÊMIO

Trentim vence a Master A2; Jiseli
Buraqui ficou em terceiro lugar na
categoria feminina; e Peterson San-
tos foi o quinto colocado na sub-30.

Eles agora chegarão com moral
elevado para a segunda etapa do
circuito, que será realizada no dia
15 de abril em Dois Vizinhos.

LIBERTADORES
19h15 D. Sporting x Grêmio
19h15 Monagas x C. Porteño
21h30 Racing Club x Cruzeiro
21h30 Colo-Colo x At. Nacional

PERNAMBUCANO
20h América x Belo Jardim

JOGAM HOJE

LFC

R egional
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Amadorzão
volta com

tudo a partir
de domingo

Os jogadores
do Amadorzão
2018 devem

possuir elo com
 a cidade de

Cascavel (domicílio
eleitoral, vínculo
empregatício,

Alvará de Licença
de trabalhador

autônomo e título
eleitoral do pai ou
mãe no caso de

menores de idade)
para disputar a
competição. Essa

medida visa evitar
que os times se
reforcem com

atletas de outros
municípios.

Competição que desde 2016
não é realizada na cidade, o Cam-
peonato de Futebol Amador de
Cascavel volta com tudo a partir
deste domingo. Pelo menos essa
é a expectativa de dirigentes de
equipes e dos atletas, que depo-
sitam confiança no novo formato
de gestão da competição, agora
a cargo da Secretaria Municipal
de Cultura e Esportes.

O modelo para o ressurgimen-
to do certame começou a ser dis-
cutido no segundo semestre de
2017, quando também foram re-
alizadas licitações para aquisi-
ção de materiais espor tivos
(cada equipe receberá um jogo
de uniforme completo e três bo-

las para treinos) e definição da
equipe de arbitragem. Tudo para
que o Amadorzão tivesse custo
zero às equipes.

A ideia pegou e 22 times
confirmaram par ticipação a
custo zero com inscrição e ar-
bitragem. Cada uma pôde ins-
crever até 25 jogadores, o que
movimentará 550 atletas e en-
volverá cerca de 600 pessoas,
contando também dirigentes,
árbitros e organizadores.

O Amadorzão 2018 será de-
senvolvido em sete locais, sendo
um deles o Estádio Olímpico, que
receberá a cerimônia de abertu-
ra neste domingo, às 9h. Em se-
guida, será dado o pontapé inici-
al do campeonato, às 11h. Tam-
bém haverá jogos nos campos do
Ninho da Cobra, do Santa Cruz,
do São Cristóvão, do Maria Luiza,
da Comunidade Nossa Senhora
Salete e do Complexo Manoel
Messias de Souza.

As rodadas do Campeonato
Amador de Cascavel serão sem-
pre aos domingos e como premi-
ação o campeão, além de troféu
cedido pela Palotina Esportes, vai
representar a cidade no Campeo-
nato de Futebol Regional da
Amop (Associação dos Municípi-
os do Oeste do Paraná).

TIRO CURTO
Nem todas as equipes estrearão
domingo no Amadorzão 2018.
Algumas terão compromisso
apenas no fim de semana seguinte.
O certo é que as rodadas da 1ª
fase serão nos dias 4, 11 e 18 de
março. Já as oitavas de final serão
realizadas no dia 25 de março; as
quartas de final no dia 8 de abril;
as semifinais no dia 15 de abril e a
decisão no dia 22 de abril.

Equipe do Cascavel Auto Peças que faturou o
último troféu do Amadorzão Municipal, em 2016

FOTOS: ARQUIVO

ESTÁDIO OLÍMPICO
11h Santa Cruz FC x D’ Napolli/Roberto Diesel

NINHO DA COBRA
14h Jada x Cascavel Auto Peças
16h Ponte Preta x Policia Militar

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

SANTA CRUZ
14h Resenha FC x JMS/Mundial Auto Center
16h ABA FC x Ass. Esp. Santa Cruz

SÃO CRISTÓVÃO
14h Espaço Bier x Maximus/BIG
16h Clarito FC x 200 Ano

C. E. MANOEL MESSIAS
14h Riviera x Operário
16h Consolata x Pankeka/Barão

1ª RODADA - DOMINGO (4/3)

EQUIPES INSCRITAS
 200 Ano FC
 ABA FC
 AES (Assoc. Esportiva Santa Cruz)
 Assoc. Moradores Maria Luíza/CSW
 Cascavel Auto Peças
 Clarito FC
 D’Napolli/Roberto Diesel
 Espaço Bier/Bichados
 Estrela Dourada/Amigos do Alex
 Jada, Meninos do Jauri
 JMS/Mundial Auto Center
 Maximus/BIG FC
 Nossa Senhora da Salete
 Operário Atlético Clube
 Pankeka FC/Barão
 Polícia Militar do PR/PC
 Ponte Preta Cascavel
 Resenha FC
 Riviera FC
 Santa Cruz FC
 São Cristóvão
 SEC (Sociedade Esportiva Consolata)

A edição 2018 do Amador Municipal vai definir os rumos dos próxi-
mos campeonatos. A ideia é que as 16 melhores formem a primeira
divisão em 2019 e as demais disputem a segunda divisão, organizada
pela Liga de Futebol de Cascavel e com custos de inscrição e arbitra-
gem. A partir daí haverá rebaixamento e acesso. A realização do campe-
onato ainda pode virar lei no município, mas o certo mesmo é que as
22 equipes inscritas para a competição deste ano precisaram doar 50
quilos de alimento ao Provopar, sendo 20 kg de arroz, 20 kg de feijão e
10 kg de açúcar, totalizando 1.100 quilos de donativos. A medida ser-
viu de antecipação da punição pelos cartões amarelos e vermelhos.

Duas divisões
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O prefeito Leonaldo Paranhos recebeu na manhã de
ontem uma turma de estudantes do ensino médio do
Colégio Sesi de Cascavel para um bate-papo sobre
política e administração pública. Além de responder
a vários questionamentos sobre o gerenciamento de
problemas do Município, o prefeito deixou uma
mensagem de otimismo aos jovens sobre a busca de
uma visão política plural, uma vez que entende que é
possível fazer política sem corrupção, diferenciando
“poder” e “gostar de política”. “Não tenham
vergonha de participar de uma vida política séria.
Precisamos de gente nova e com um novo olhar”,
estimulou o prefeito.

Cuidados com o
canteiro central

DIVULGAÇÃO

Com a entrega da revitalização
da Avenida Brasil ainda em outu-
bro do ano passado, incluindo pro-
jeto de paisagismo, como previsto
pelo PDI (Programa de Desenvolvi-
mento Integrado), agora os cuida-
dos da Prefeitura de Cascavel são
direcionados à arborização. Do Tre-
vo Cataratas até a Avenida da FAG,
o trecho é de 11 km.

Contrato foi assinado com em-
presa especializada para realizar
manutenção e conservação do
canteiro central da Avenida Brasil.
O custo pela prestação dos servi-
ços por parte da Construpar Cons-
truções Ltda é de R$ 699.985,42
no período de um ano.

“Os serviços previstos em con-
trato são: poda de condução, cor-
te de grama, plantio e manutenção
de flores e grama, capina manual
e serviço de rega com caminhão
pipa”, esclarece a Secretaria de
Meio Ambiente.

Ainda segundo a secretaria, a
ordem de compra já foi assinada e
será empenhada para o início dos
trabalhos, que deve ocorrer nos
próximos dias.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

EMPRESA foi contratada para
manutenção e conservação de plantas na

Avenida Brasil

Na última gestão, os serviços ocorriam por parte da equipe da
OT Ambiental que disponibilizava 128 funcionários. Diante da re-
dução de trabalhadores pela metade, eles são direcionados para
outros serviços de manutenção na cidade.

Mudanças
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Mais transparência nas UPAs

A partir desta terça-feira (26), a
Secretaria de Saúde de Cascavel vai
publicar uma lista dos pacientes
atendidos nas UPAs (Unidades de
Pronto Atendimento) e que estão cli-
cados na Central Estadual de Leitos
aguardando por um leito hospitalar.

Conforme o Município, o boletim
será divulgado todas as manhãs, de
segunda a sexta-feira. Na lista vão
constar apenas as iniciais dos paci-
entes, a fim de preservar a identida-
de de cada um. O diagnóstico clíni-
co também será preservado.

“O objetivo é deixar evidente que
o município está cumprindo seu
papel ao atender os pacientes, mas
que não há continuidade no proces-
so em muitos casos em que os di-
agnósticos exigem o internamento
em leitos especializados, cuja res-
ponsabilidade é do Estado”, infor-

mou a prefeitura em nota.
A publicação passa a atender uma

lei aprovada em 2017, pela Câmara
de Vereadores de Cascavel, que pede
mais transparência na saúde. A pro-
posta dos edis surgiu após diversas
denúncias de pacientes que aguar-
davam por semanas por um leito
hospitalar, embora estivessem na lis-
ta da Central de Leitos.

O caso mais recente foi divulga-
do na tarde de ontem, pelo verea-
dor Fernando Hallberg. Segundo
ele, um paciente de 52 anos, que
está na UPA Veneza, espera há 20
dias por um leito, sendo que o pra-
zo para transferência é de 24 ho-
ras. Outra situação envolve um ido-

so de 91 anos que está há oito dias
aguardando por internamento.

Uma lista com mais de 20 paci-
entes foi protocolada ontem, por
Hallberg, no Ministério Público, ao
promotor da 9ª Promotoria de Jus-
tiça, Ângelo Mazzuchi Ferreira. No
ofício, foi solicitada urgência na
transferência destes pacientes.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo

Hoje, às 10h, o secretário de Saúde, Rubens Griep, atenderá a imprensa em
coletiva no auditório da prefeitura. Na ocasião, Griep esclarecerá sobre o
funcionamento do boletim e de que forma será possível acessá-lo.

Coletiva
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Novos aparelhos de ar-condicionado estão previstos para a
Secretaria de Saúde de Cascavel.

Por meio de licitação, na modalidade de registro de preço, há garantia de
compra de dez novos aparelhos, de acordo com as necessidades, no prazo de

um ano. O custo total previsto pelos equipamentos é de R$ 72.500.
Além disso, o certame incluiu contratação de serviços de manutenção e
conservação em espaços já equipados com ar-condicionado. Conforme o

contrato, a solicitação ocorre diante da demanda em 450 aparelhos
somente na área da saúde.

Ar fresco na saúde

Operação-padrão?
A atuação de agentes da Cet-

trans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito de Cas-
cavel) não passou despercebida
em evento público realizado no
estacionamento do Teatro Muni-
cipal no último domingo.

Quem aproveitou para ir ao lo-
cal e prestigiar o lançamento da
feira, arcou com consequências
pelo descumprimento das leis
de trânsito. Somente no domin-
go, informações repassadas ao
Hoje News são de que pelo me-
nos três carros foram guincha-
dos por estarem estacionados
em vagas prioritárias.

O questionamento que surgiu
é por conta de um “excesso” de
punições, até mesmo por conta
dos últimos acontecimentos
com relação à Cettrans, devido
a exoneração do encarregado
pelo setor de trânsito, José Val-
decir Mar tins.

A notícia não foi bem aceita por
demais ser vidores da Compa-
nhia. “Eles se manifestaram em
favor do servidor e destacaram
que era uma pessoa ética e de
respeito”, afirma o representan-
te do sindicato de funcionários da
Cettrans, Celso Silva.

Sem exagero

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

Ele garante que passado esse episódio, as ações seguirão como devem,
sem exagero ou recomendações de nova hierarquia.
“As atividades seguem normalmente. O fato é que a exoneração ganhou
notoriedade e com isso parece que o trabalho de agentes está em
destaque”, cita o sindicalista garantindo que operações serão mantidas,
mas dentro do trabalho normal dos agentes.

 Agentes estão
fiscalizando mais
nos últimos dias
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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, 27 de fevereiro de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Antonio Ribeiro da Silva  e Rosalina Fatima Polidorio de Souza Santos
2- Hilquias Barreto de Araújo e Mayara Dolla
3- Alberto Sebastião Gonsalves Rebinski e Rosimeire Teixeira dos Santos
4- Marcio José da Silva e Cristiane Aparecida Bogo
5- João Maria Ribeiro e Aparecida Barboza
6- Demario Luiz de Souza e Margarida de Fatima Nogueira
7-Erick  Anderson Beck Farago e Rosana Aparecida Paitch

A modalidade de Microem-
preendedor Individual (MEI) fa-
cilita a vida de muitos trabalha-
dores autônomos que sonham
em formalizarem seus negóci-
os. Pouca burocracia e pouco
gasto para manter a empresa.
Mesmo assim algumas respon-
sabilidades devem ser cumpri-
das, como por exemplo, a Decla-
ração Anual do Simples Nacio-
nal (DASN-SIMEI), que precisa
ser enviada até o dia 30 de maio.

O processo de declaração do
MEI é simples, o empresário en-
tra no site do Portal do Empre-
endedor e em 3 cliques pode im-
primir a guia de preenchimento
da declaração anual.  Ainda as-
sim, em Cascavel, 1.837 micro-
empreendedores individuais ti-
veram seu Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) cancela-
dos no dia 1º de fevereiro por fal-
ta de pagamento.

De acordo com o consultor do
Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Se-
brae), Willian Tomaz, ao se forma-
lizar, o microempreendedor já re-
cebe as orientações básicas de
suas responsabilidades fiscais.
“A primeira orientação que nós
passamos após a formalização do
novo MEI é sobre suas responsa-
bilidades fiscais. Oferecemos todo
o conhecimento que ele precisa
saber sobre o pagamento das gui-
as e a declaração do imposto de
renda” explica.

Em Cascavel são 11,5 mil MEI’s ativos que precisam entregar a Declaração Anual do
Simples Nacional (DASN – SIMEI) até o dia 30 de maio, segundo dados do
Sebrae.  Por isso, para auxiliar os microempreendedores o Sebrae está realizando
durante esta semana, até o dia 02 de março, um mutirão que visa esclarecer as
dúvidas e auxiliar no preenchimento do formulário.  Willian alerta que os canais online
de atendimento do Sebrae estão à disposição com consultorias e capacitação
referentes ao tema “É importante não deixar para a última hora. Todas as Salas do
Empreendedor nos municípios também já estão atendendo os MEI’s”, diz.

MEI: Hora
de declarar

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Agência Brasil

O rientação
MICROEMPREENDEDORES individuais têm até sexta-feira para apresentar a declaração
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Unipar oferta pós-graduação em Métodos
 Ágeis na Gestão de Projetos de Software

Acesse o site www.unipar.br e sai-
ba mais sobre objetivos, corpo docen-
te, descontos especiais e inscrições.

Novidade em pós-graduação envol-
ve as áreas de Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Ciências Sociais
Aplicadas, Engenharias e Sistemas de
Informação. Métodos Ágeis na Ges-
tão de Projetos de Software é a pro-
posta para a Unidade de Cascavel da
Universidade Paranaense – Unipar.

O intuito do curso é apresentar
as abordagens e práticas ágeis de
gestão de projetos de software em
organizações inovadoras e competi-
tivas e identificar como práticas ágeis
podem agregar valor à carreira e au-
mentar a probabilidade de sucesso
de seus projetos com novas técni-
cas, ferramentas e métodos.

AULAS estão
programadas
para iniciar em
abril; inscrições
até março

Os conteúdos trarão os principais
Métodos Ágeis e o que eles podem
fazer para que a empresa alcance me-
lhores oportunidades de negócios.
Outro foco é responder as necessida-
des do cliente com velocidade e, prin-
cipalmente, ser flexível para absorver
as mudanças que devem ocorrer du-
rante o processo de desenvolvimento
de software, além de entender como
os Métodos Ágeis dão mais liberdade
ao planejamento, abertura a mudan-
ças positivas e autonomia de decisões
alinhadas entre o time.

A grade curricular traz as disciplinas
de Agile Coaching e Mentoring; Análise
de Negócio Ágil; Engenharia de Requisi-
tos Ágeis (Use Case, User
Stories); Gerenciamento Ágil de Projeto;
Gestão Eficaz de Software; Liderança,

Negociação e Gestão de Conflitos;
Metodologia da Pesquisa
Científica; Métodos Ágeis em Engenha-
ria de Software; Métodos Ágeis em Tes-
tes de Software; Minimum Viable Pro-
duct (MVP) - Produto Mínimo
Viável; Práticas Ágeis com Design
Thinking; Previsibilidade em Projetos
de Software; Scrum Framework; e UX,
Análise e Designer de Produtos.

A coordenação é do professor An-
gelo Sucolotti. As aulas estão previs-
tas para iniciar em abril, em regime
quinzenal, aos sábados e com pos-
sibilidade da oferta de alguns módu-
los durante a semana. As inscrições
estão disponíveis no site
www.unipar.br. Mais informações
podem ser obtidas na página ou, ain-
da, pelo telefone (45) 3321-1300.

DIVULGAÇÃO
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 Moradores do Bairro Esmeral-
da, em Cascavel, reclamam da in-
segurança que o mato alto e a falta
de iluminação pública têm causa-
do em quem precisa diariamente
passar pela Rua Cora Coralina.
Além disso, praticamente não há si-
nalização no local.

A babá Maria Eduarda Henrique
conta que todas as noites atraves-
sa esta via para ir até a casa da
tia, onde ajuda a cuidar de sua pri-
ma. “Quando passo por aqui vou
bem rápido porque dá muito medo.

Ruas escuras e mato alto

É muito escuro e qualquer um
pode se esconder nesse mato e
fazer alguma coisa contra a gente”,
diz. “Já levei vários sustos, mas
como preciso passar por aqui para
trabalhar, o jeito é enfrentar essas
situações”, lamenta.

Maria Eduarda relata ainda que a
reclamação é generalizada, e muitos
vizinhos, assim como ela, estão in-
satisfeitos com a situação. “Já foi
pedido pra cortar o matagal, colocar
luz, mas até agora nada”, comenta.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

O QUE DIZ A PREFEITURA
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a situação do mato alto será verificada para que
sejam tomadas as medidas necessárias. Já sobre a iluminação, a Secretaria de Obras e
Planejamento informa que prepara licitação das extensões de rede, e a rua em questão está
inclusa. Porém, nos dois casos não foram estabelecidos prazos para a solução dos problemas.

 A ÚNICA sinalização da rua é
escondida pelo matagal

 NA RUA Cora Coralina não há
iluminação, o que causa insegurança

aos moradores
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Sorteio de vagas no IFPR
O IFPR (Instituto Federal do Paraná) câmpus de Cascavel fará processo seletivo para
preenchimento de vagas no curso de Química – licenciatura no dia 1º de março às
19h na sede da instituição. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha participado do
Processo Seletivo IFPR 2018, poderá concorrer a uma das quatro vagas por meio do

sorteio público, desde que respeitadas às exigências legais para cada forma de
oferta e nível de ensino. Na chegada ao câmpus, cada candidato, com RG em

mãos, preencherá uma ficha de inscrição numerada que será conferida por um
servidor do IFPR e inserida em uma urna pelo próprio candidato.

Os candidatos devem portar a documentação necessária ao registro
acadêmico no curso - conforme artigo 66 do Edital nº 012/2017, disponível na
página concursos.funtefpr.org.br/ifpr2018, já que o registro acadêmico dos

candidatos ocorrerá após o término do sorteio. Os interessados deverão
comparecer ao câmpus com 15 minutos de antecedência ao horário do sorteio.

Manifestação de taxistas está
marcada para esta terça-feira (27)
a partir das 8h no estacionamento
em frente à Prefeitura de Cascavel.

O ato foi agendado no mesmo dia
em que o Projeto de Lei nº 5.587/
2016 será levado à votação na Câ-
mara dos Deputados, em Brasília.

O projeto altera a Lei nº 12.587,
de 3 de janeiro de 2012, para regu-
lamentar o transporte remunerado
privado individual de passageiros.

“Isso trará autonomia para que
a Cettrans [Companhia de Engenha-
ria de Transporte e Trânsito] e a Pre-
feitura fiscalize tudo e se motoris-
tas estão aptos à profissão, porque
transportar passageiros é transpor-
tar vidas, não um bico”, argumenta
Cleberson Ricardo Apolinário.

Segundo ele, o PLC permitirá
fiscalização, sobretudo, de aplicativos
que hoje não passam por isso. “Os
táxis também contam com aplicativos só
que os outros não são fiscalizados”.
A expectativa é de que 80% da
categoria em Cascavel participem da
manifestação. O ato também irá ocorrer
nas principais capitais do País.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Taxistas irão parar
hoje durante votação

na Câmara dos
Deputados

Fiscalização

Taxistas cruzam os braços
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NOTAS

R$ 82 milhões
A Superintendência da Polícia
Federal na Bahia informou que o
ex-governador da Bahia Jaques
Wagner teria recebido R$ 82
milhões dos cerca de R$ 450
milhões que teriam sido desviados
de obras do estádio Arena Fonte
Nova. Na manhã de ontem,
policiais federais cumpriram sete
mandados de busca e apreensão
no âmbito da Operação Cartão
Vermelho. Um deles foi na
residência do ex-governador.

O Palácio do Planalto decidiu re-
manejar o atual ministro da Defesa,
Raul Jungmann, para o comando do
novo Ministério Extraordinário da
Segurança Pública, que será cria-
do por medida provisória assina-
da pelo presidente Michel Temer.

A informação foi confirmada à Agên-
cia Brasil pelo gabinete do Ministério
da Defesa e, posteriormente, pelo
porta-voz da Presidência da Repúbli-
ca, Alexandre Parola. No lugar de Jung-
mann, assumirá o atual secretário-
geral do Ministério da Defesa, gene-
ral Joaquim Silva e Luna, que já foi
chefe  do Estado-Maior do Exército.

Com a pasta da segurança pú-
blica, o governo passa a ter 29 mi-
nistérios.

Esquema Cabral
O Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro ajuizou uma ação
civil pública contra o ex-governador
Sérgio Cabral, três ex-secretários
estaduais de saúde, quatro
executivos, um consórcio, uma
empresa e 12 servidores do estado.
O MP viu superfaturamento de
contratos para serviços que não
foram prestados adequadamente
entre 2007 e 2015. O prejuízo
causado aos cofres estaduais chega
a R$ 173 milhões.

Arrecadação
Beneficiada pela recuperação da
economia e pela renegociação de
dívidas ocorrida no fim do ano
passado e em vigor este ano, a
arrecadação federal teve forte
crescimento em janeiro.
Segundo números divulgados
ontem pela Receita Federal, o
governo arrecadou R$ 155,619
bilhões em janeiro, alta
de 10,12% em relação ao mesmo
mês do ano passado, descontada a
inflação.

Da Defesa para a Segurança

Papel do Ministério

CURRÍCULO
Jungmann está à frente do Ministério
da Defesa desde maio de 2016,
quando tomou posse prometendo dar
prosseguimento aos projetos
estratégicos das Forças Armadas
(Exército, Marinha e Aeronáutica).
Durante sua gestão, comandou a
organização do emprego de efetivo
militar na segurança dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos do Rio de
Janeiro e o processo de retirada das
tropas brasileiras do Haiti. Em
setembro de 2016, cerca de 25 mil
militares deram apoio logístico à
realização das eleições municipais em
409 localidades de 14 estados,
garantindo a segurança do pleito.

A criação da nova pasta foi antecipada pelo próprio Temer, na última
sexta-feira (23). Na ocasião, o presidente explicou que o ministério vai
coordenar as ações de segurança pública em todo o país.
“Esse ministério vai fazer reuniões permanentes com governadores e secretários de
segurança”, disse em entrevista ao vivo à Rádio Bandeirantes. E completou: “Esse
ministério vai coordenar a área de inteligência, porque também não basta colocar
policial na rua com fuzil, precisa desbaratar o crime organizado”, afirmou.

  Raul Jungmann
assumirá o

comando do novo
Ministério

Extraordinário
da Segurança Pública

AGÊNCIA BRASIL
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 05
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 07

Maconha na rodovia

Dois acidentes envolvendo
motocicletas foram registrados na
manhã de ontem, em Cascavel.
Um deles ocorreu na esquina da Rua
Recife com a Rua Valdemar Bonn,
Bairro Coqueiral. A motociclista
seguia pela Valdemar Bonn quando
furou a preferencial e foi atingida por

Dois acidentes de moto
um Kia Sportage, que trafegava pela
outra rua. Mineia Biali de Neves, 36
anos, teve ferimentos leves e foi
encaminhada à UPA Veneza.
A outra colisão ocorreu na Rua
Casemiro de Abreu, esquina com a
Rua Graciliano Ramos, no Bairro
Alto Alegre.

Os dois veículos seguiam pela Rua
Casemiro de Abreu. O motorista do
Sandero virou para entrar na Rua
Graciliano Ramos e a moto bateu
atrás. O motociclista, Itamar
Ferreira Brandão, de 35 anos,
também teve ferimentos leves e foi
levado à UPA Veneza.

Um adolescente de 17 anos foi
apreendido pela PRF (Polícia Rodo-
viária Federal) na manhã de ontem,
na BR-277 em Cascavel.

Ele conduzia um veículo Renault
Megane quando foi abordado na BR-
277, em Cascavel, próximo a San-

ta Tereza do Oeste, pela polícia.
O rapaz desobedeceu à ordem

de parada dos policiais e tentou
fugir pela rodovia. Depois de alguns
quilômetros de perseguição polici-
al, equipes da PRF abordaram o
veículo perto do viaduto da BR-163.

Dentro do carro, estavam escon-
didos 611 quilos de maconha. O
adolescente disse que pegou o car-
ro carregado em Vera Cruz do Oes-
te e levaria até Santa Catarina. Ele
foi apreendido.

O veículo estava com placas fal-
sas e, segundo a polícia, foi furtado
em Cascavel em abril do ano passa-
do. Dentro do carro, estavam mais
duas placas falsas, que eram usa-
das para tentar burlar a fiscalização.

O veículo e a droga, assim como
o adolescente, foram levados à 15ª
SDP (Subdivisão Policial de Cascavel).

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos:  PRF

 DROGA foi
encontrada dentro
de veículo, em
abordagem feita
pela polícia

ACIDENTE de
moto ocorreu na
Rua Recife,
esquina com a
Valdemar Bonn

MOTO bateu na
traseira de veículo
na Rua Casemiro de
Abreu  Reportagem: Tatiane Bertolino

   Fotos:  Fábio Donegá
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Giro da
Violência
Policiais investigados
Os dois policiais flagrados no
Contorno Oeste, no sábado, com
mercadorias paraguaias, serão
investigados pelo comando. Um
deles é de Londrina e o outro
pertence ao 5º CRPM (Comando
Regional de Polícia Militar).
Segundo a assessoria do
Comando, nos dois casos são
abertos procedimentos
administrativos na corporação,
além de os policiais responderem
criminalmente junto à Justiça
Federal. Os dois podem ser
expulsos da corporação.

Ciclista ferido
Um rapaz de 16 anos ficou ferido
ao sofrer uma queda na tarde de
ontem, no Centro de Cascavel.
Ele estava de bicicleta na ciclovia
quando o pneu deslizou na pista
molhada. O jovem caiu e bateu
a cabeça. O Corpo de Bombeiros
foi chamado para prestar
socorro. O rapaz sofreu
ferimentos leves e foi levado
à UPA do Jardim Veneza.

Não pagou pensão
Um homem foi detido na tarde
de ontem por não pagar pensão
alimentícia. O homem, de 36
anos, estava com mandado de
prisão em aberto. Uma ordem
judicial foi expedida em
novembro do ano passado. Ele
foi encontrado na tarde de
ontem pela Polícia Militar e
levado à 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel.

Crime “macabro”
Um crime “macabro” e que cha-

mou a atenção da população de Cas-
cavel e da polícia. Uma ossada hu-
mana foi encontrada na noite de do-
mingo, no Bairro Interlagos, por po-
pulares, em via pública.

Populares encontraram os ossos e
chamaram a polícia. O material foi reco-
lhido pelo IML (Instituto Médico Legal)
de Cascavel, onde passa por perícia.

A princípio, foi constatado que se tra-
ta de restos mortais de uma menina.

O curioso é que a informação,
dada por populares, é que parte da
ossada foi escondida por uma pes-
soa, que disse ter pegado os res-
tos mortais para vender. A Polícia
não confirma a hipótese.

Segundo a Polícia Civil, os restos
mortais estavam em saco plástico pró-
prio, identificados com controle de
cemitérios. A Acesc apurou que hou-
ve arrombamento no ossário do Ce-
mitério do Central, onde são guarda-
dos os restos mortais exumados.

“São vândalos, desocupados, que
entraram e arrombaram o local onde
tem a ossada. Arrombaram o cadea-
do e, que nós temos conhecimento,
só uma ossada foi furtada. Não te-
mos câmera de segurança para sa-
ber quem foi o responsável”, afirma
Beto Guilherme, superintendente da
Acesc, que registrou um boletim de
ocorrência assim que os funcionári-
os perceberam o crime.

De acordo com o IML, trata-se de uma criança, uma menina
sepultada em 1979.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e
aguarda laudo pericial do IML, que deve demorar cerca de 10 dias,
inclusive para comprovar qual parte da ossada está faltando.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 RESTOS mortais estavam em via
pública e foram furtados de Cemitério
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Lixo na vitrine
Rendeu o projeto de destinação dos resíduos

sólidos apresentado pelo vereador Mauro Seibert
(PP). O conteúdo versa que os moradores tenham a

responsabilidade sobre a separação de seu lixo,
passível de multa para quem desobedecer a lei.

Povo lascado
Os vereadores Roberto
Parra (PMDB) e Josué
de Souza (PTC)
questionaram a
possibilidade de
multa. Ambos
destacaram que a
corda sempre estoura
nas mãos do povo, que
acaba pagando pelo
prejuízo.

Sem leitura
Nas entrelinhas, uma
cobrança. Todos os
vereadores fazem
leitura dos projetos
apresentados? Quem
ouviu os discursos com
atenção, entendeu o
endereço da crítica.
Impossível que algo
assim ainda aconteça.

Molivi
O fechamento da
Comunidade Terapêutica
mexeu com os ânimos
dos vereadores. A
direção da entidade teria
tentado agenda durante
cinco meses com o
prefeito Leonaldo
Paranhos e nada. Agora
a conversa vai sair.

Malandramente
Paulo Porto (PCdoB)
usou a expressão
“malandramente” para
resumir a situação do
Transporte Escolar Rural.
O vereador acusou a
empresa responsável
pelo transporte de
inconsequente pela
utilização de ônibus não
vistoriado.

ESCOLA SEM PARTIDO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A matéria recebeu votos em separado, um
favorável na forma de subemenda substitutiva
geral, e outro contrário.

 Como foram solicitados pedidos de vista, a
proposta volta a ser analisada nesta sessão.

Entre os 48 projetos de lei que integram a pauta
da Comissão de Constituição e Justiça da
Assembleia Legislativa do Paraná para a sessão de
hoje está um de autoria do deputado Missionário
Ricardo Arruda (PEN) que institui no Sistema
Estadual de Ensino o programa Escola Sem Partido.

Vinte e quatro horas
antes de votar a prestação
de contas da gestão Edgar
Bueno (PDT), aprovadas
com ressalvas com parecer
de Tribunal de Contas do
Estado (TCE), os vereado-
res mantiveram o suspen-
se. Na sessão de ontem
(26) apenas Paulo Porto
(PCdoB) que estará au-
sente da votação, de-
clarou sua posição, no
caso, favorável a apro-
vação. Edgar Bueno não
confirmou se vai pre-

Suspense
nas contas

REQUERIMENTO
O vereador Fernando Hallberg (PPL) protocolou na tarde
de ontem um requerimento de informações sobre as
consequências da reprovação ou aprovação das contas do
vice-prefeito. O vereador afirma que não há jurisprudência
que possa elucidar a situação. “Não podemos correr o risco
de que seja um julgamento político e não técnico. Sempre
fiscalizei e não escondo a oposição que fiz ao governo do
Edgar, mas votarei baseado em informações e dependo
desse parecer para fechar questão sobre isso”, diz.

senciar a sessão.
Paulo Por to afirmou

que votaria favorável a
aprovação de contas e jus-
tificou. “Não podemos
confundir oposição com
dados técnicos e com o
resultado de uma análise
feita pelo próprio Tribunal
de Contas”, informando
que um compromisso fir-
mado anteriormente vai
impossibilitar sua presen-
ça na sessão.

Os votos necessários
podem não vir, mas a Câ-
mara não poderá contra-
riar o relatório do Tribunal
de Contas sem argumen-
tos e contraprovas, ou
seja, se for um “rechaço”

político, Edgar Bueno
poderá recorrer e

manter seus direi-
tos políticos.

Ex-prefeito Edgar Bueno não confirmou se irá participar da sessão de hoje

 ARQUIVO



POLÍTICA04 HOJE NEWS, 27 DE FEVEREIRO DE 2018

A Prefeitura de Cascavel divulgou
nota de esclarecimento sobre o en-
cerramento das atividades da comu-
nidade terapêutica Molivi (Movimen-
to de Libertação de Vidas). Na últi-
ma sexta-feira (23), a diretoria da en-
tidade que atende dependentes quí-
micos decidiu parar o atendimento
a partir do dia 15 de março. O Moli-
vi enfrenta sérios problemas finan-
ceiros que se arrastam há anos.

O problema é que legalmente
o Município não pode aplicar re-
cursos financeiros no Molivi. A Se-
cretaria de Saúde de Cascavel es-
clarece que o repasse de recur-
sos para comunidades desta na-
tureza acontecem através de pro-
cessos de licitação.

Em outubro do ano passado, foi
realizada a concorrência pública
para a contratação de instituições
responsáveis em atender usuários
de substâncias psicoativas do Mu-
nicípio de Cascavel no sistema
de registro de preços. Segundo
consta na ata da sessão, o Molivi
foi declarado inabilitado por apre-
sentar certidão positiva municipal
e a documentação vencida na Re-
ceita Federal.

Na tarde de hoje, parentes de
internos do Molivi pretendiam fazer
uma manifestação em frente à Pre-
feitura de Cascavel. No final da tar-
de, no entanto, o presidente da

Molivi:

Ontem, o assunto foi debatido na sessão da Câmara de
Vereadores. O vereador Romulo Quintino (PSL) lembrou que
há mais de 30 anos a entidade tem feito um grande trabalho
social. Ele defendeu uma intervenção do poder público na
entidade para evitar o fechamento. “Precisa ser feito alguma
coisa”, declarou o parlamentar.

Quintino destacou ainda que a entidade não pode ser fechada e
defendeu a continuidade por meio de auxílio particular, ou com in-
tervenção do poder público. “A única coisa certa, obvia e muito
firme é que o fechamento de uma entidade como o Molivi represen-
ta uma grande derrota para a população cascavelense”, enfatizou.

Nos últimos meses, a entidade tem se mantido com recursos
de algumas igrejas e voluntários, mas as dificuldades ainda são
grandes. Com frequência, são realizados jantares, almoços e ri-
fas para angariar fundos.

Prefeitura
divulga nota

entidade, Milton Cesar Fontoura
Alves, disse que a manifestação
havia sido suspensa. A decisão
aconteceu porque o prefeito deve
discutir a questão ainda hoje com
a direção da entidade.

Debate na Câmara

DIVULGAÇÃO

Molivi atende
dependentes

químicos há mais
de três décadas
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André Wypych integrou uma Câmara de alto nível,
com líderes que vereavam sem “salários” nem aspones.
Para brilhar em meio a destaques como Fidelcino Tolenti-
no, Paulo Marques e Luiz Picoli, Wypych optou pela tática
de suprir a deficiência de representação regional nos par-
lamentos estadual e nacional: o vereador de Cascavel com
foco no Oeste. Esse enfoque também deu base à proje-
ção de Tolentino e Marques.

Em abril de 1973, quando foi assinado em Brasília o
Tratado de Itaipu entre o Brasil e Paraguai, as atenções
dos líderes oestinos se voltaram para projetar o futuro
com as obras e depois delas.

Após tímidos debates, asfixiados pela ditadura,
o partido do governo supunha que a intervenção fe-
deral na região iria melhorar os fracos índices de po-
pularidade da ditadura. Para a oposição, viriam tan-
tas carências que o governo autoritário não seria
capaz de preveni-las. Haveria o caos.

Um ano depois, a imagem da ditadura piorou e as
carências estavam claras: com o lago, a expulsão de
milhares de agricultores sem terra, arrendatários e meei-
ros haveria o inchaço miserável nas cidades, ocupação
de terras, criminalidade e saques a supermercados. Itai-
pu traria maravilhas e horrores.

Suprindo a escassez de deputados da região, o vere-
ador André Wypych levou à Câmara em 3 de março de
1974 a proposta de amenizar os efeitos negativos de Itai-
pu com construção de um Hospital Regional em Casca-
vel. Para tirar a cidade do MDB em ascensão, a ditadura
consentiu: hoje, o HR é o Hospital Universitário.
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O FC
Cascavel que

se prepara
para a estreia
na Segunda

Taça do
Campeonato
Paranaense.

O anúncio do
fechamento do

Molivi, entidade
que há mais de

30 anos atua na
recuperação de

dependentes
químicos.

“A única coisa que não pode
acontecer é a comunidade de

Cascavel perder uma
importante entidade que tem

um trabalho feito”.

Vereador Romulo Quintino,
sobre o anúncio do

fechamento do Molivi, como
informou o Hoje News

ontem em primeira mão.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

28
Terça

Curitiba

17 32
Quarta

28
Terça

29
Quarta

16

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

1516

NOVA
17/03 - 10h11

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
09/03 - 08h19

CRESCENTE
23/02 - 05h09

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Instável, com
chuvas isoladas

Parcialmente
nublado com

chuvas e
trovoadas à
tarde/noite

Parcialmente
nublado com

chuvas e
trovoadas
isoladas

FLÁVIO ULSENHEIMER

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

MANUAL WYPYCH DE VEREANÇA

Show Rural
O diretor-presidente da
Coopavel, e vice da Acic
para Assuntos do
Agronegócio, Dilvo
Grolli, é o convidado
especial para a segunda
reunião empresarial da
associação comercial no
ano. Dilvo vai apresentar
números do Show Rural
Coopavel, que
comemorou no início de
fevereiro os seus 30 anos
de realização. A reunião
está agendada para as
18h30 desta quinta-feira,
1º de março.

Agricultura
O deputado federal
Dilceu Sperafico, que
estava cotado para
assumir o Ministério da
Agricultura a partir de
abril quando o atual
titular da pasta, Blairo
Maggi, se licenciaria para
disputar uma vaga no
Senado pelo Mato
Grosso, terá mesmo que
continuar na Câmara dos
Deputados. Ontem,
Blairo desistiu de
disputar um novo
mandato e continuará no
cargo até o fim do ano.
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Felicidades!

A distância
O Sitema Único de Saúde
(SUS) está com inscrições
abertas para o curso de

Plantas Medicinais e
Fitoterápicos.

O curso é aberto a qualquer
pessoa  interessada.

OoO

Os temas abordados  serão a
importância do uso correto

de plantas medicinais e
fitoterápicos e orientações
sobre a preparação e o uso

de remédios caseiros.
As inscrições devem ser
feitas no site https://
avasus.ufrn.br/local/
avasplugin/cursos/

curso.php?id.

Para elas
Já em clima do Dia

Internacional da Mulher,
 a Orquestra Sinfônica de

Cascavel e Convidados vai se
apresentar no Teatro

Municipal Sefrin Filho, às
19h30. O ingresso é um

quilo de alimento
não perecível.

Humor
Programe-se. Nesta sexta-
feira o humorista Diogo

Portugal se apresentará no
Teatro Municipal de
Cascavel, às 21h.

Silvia Prado com a pioneira Irma Vicenti, na Feira do Teatro

DIVULGAÇÃO

Delícia
A Paróquia Santa Cruz

promove o 2o Festival do
Risoto. Será dia 3 de

março. O convite custa
R$ 10. Além dos pratos

típicos haverá show
musical. Mais

informações pelo
telefone (45) 3040-3338.

Cris Reichert, Ariel
Fernandes, Elizeu Bertodo,
Aldaléa Kopke de Mello e

Fatima Souza.

A cascavelense Ariana Melo é a nova Miss
Brasil 2018 Turismo Model Internacional.
Ela conquistou a coroa durante o Miss
Brasil Natural Beauties 2018, realizado
em Curitiba, fim de semana. Agora, a bela
vai representar o Brasil no Miss Universo
Internacional, que deve ser realizado em
Paris.

DIVULGAÇÃO
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A Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) decidiu rescindir os benefí-
cios do acordo de delação premia-
da do empresário Wesley Batista, do
grupo J&F, e do ex-assessor jurídi-
co da empresa Francisco de Assis.
A medida foi tomada após a procu-
radoria concluir que os dois omiti-
ram informações nas delações.

De acordo com a procuradora-
geral da República, Raquel Dodge,
entre os fatos que deixaram de ser
informados no acordo por Wesley e
Francisco está a participação do ex-
procurador Marcelo Miller, acusado de
prestar serviços ao grupo enquanto
atuava na procuradoria.

“As mensagens trocadas no grupo
deixaram claro que Marcelo Miller pres-
tou relevante assessoria ao grupo J&F
para auxiliá-lo na concretização dos
acordos de leniência e de colaboração
premiada”, diz nota da PGR.

O pedido de rescisão foi encami-

Delação
rescindida

nhado ontem ao ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Edson Fa-
chin, relator dos processos oriundos
das delações de integrantes do gru-
po J&F, a quem cabe homologar. No
pedido, Raquel Dodge afirmou que as
provas que estão no acordo vão con-
tinuar válidas, mesmo diante da anu-
lação acordo.

Troca de mensagens
De acordo com o documento enviado ao STF, a procuradora mencionou
mensagens de celular que estavam nos aparelhos de Joesley Batista, irmão
de Wesley, e que também teve acordo de delação rescindido. Em uma das
mensagens, Joesley pergunta ao ex-procurador se ele ainda estava na PGR.
“Amanhã vc trabalha, ou hoje foi seu último dia?”, diz a mensagem.
“Esta mensagem torna evidente que todos do grupo sabiam que Marcelo
Miller ainda era procurador da República no período em que ele
assessorava os colaboradores e a empresa J&F na condução da
colaboração premiada e do acordo de leniência que viriam a ser firmados
com o MPF; e que apenas deixaria de sê-lo no início do mês de abril
[de 2017]”, conclui a PGR.

DEFESA
Em nota, a defesa de Marcelo
Miller voltou a negar que o ex-
procurador tenha atuado no
âmbito privado durante o período
em que esteve na procuradoria.
“Miller já havia pedido
exoneração quando começou a
desempenhar atividades
preparatórias em âmbito privado,
atividades que não tiveram
nenhuma relação com as
atribuições que ainda exercia no
Ministério Público Federal”,
declarou a defesa.
Os advogados dos acusados
ligados ao grupo J&F disseram
que não vão se pronunciar.

ARQUIVO

 RAQUEL
DODGE disse

que provas
continuarão

válidas, mas
benefícios foram

rescindidos

Delação
rescindida
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Tudo que sirva de estímulo ao público
feminino conta com boas vibrações.
Sua energia vital e sua autoestima
podem estar em baixa. Cor: verde.

To
ur

o

Quem trabalha em casa ou por conta
própria conta com a ajuda especial das
estrelas. Tudo o que envolva o uni-
verso feminino terá boa receptividade
por parte do mercado. Cor: branco.

G
êm

os

O dia vai se revelar produtivo para
quem trabalha com comunicação ou
transporte. Cuidado para não pecar
pelo excesso de ambição e de auto-
confiança. Cor: marrom

C
ân

ce
r Medite sobre as coisas que dá valor e

veja se há correções a fazer. É hora
de avaliar o que precisa e o que pode
ser descartado. Cor: marrom.

Le
ão

O desejo de agradar às pessoas com
as quais convive está em evidência. A
Lua vai ajudar você a disciplinar me-
lhor a sua vida financeira e profissio-
nal. Cor: tons pastel.

V
ir

ge
m Capriche mais no visual e cuide melhor

da sua saúde, afinal, o seu corpo é tão
importante quanto o seu trabalho. No
setor familiar, tudo azul. Cor: lilás.

Li
br

a Quem trabalha com criança, lazer ou
recreação não pode reclamar da sorte.
Sua capacidade de análise e observa-
ção vai estar muito aguçada. Cor: pink

E
sc

or
pi

ão Tente dividir o seu tempo de forma a
atender adequadamente tanto os seus
compromissos familiares, quanto os
profissionais.  Cor: branco.

Sa
gi

tá
ri

o A boca deve falar do que está cheio o
coração, por isso, aproveite o momento
para expressar seus sentimentos. Tra-
balho que envolva a comunicação será
especialmente favorecido. Cor: branco.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Mudanças importantes podem marcar o

ambiente doméstico e familiar. Você pode
se destacar em atividades minuciosas,
que exijam atenção, cuidado nos deta-
lhes, crítica e observação. Cor: azul.

A
qu

ár
io Pense nas diferenças como um fator

de complementaridade. Este dia pode
ser muito promissor para quem traba-
lha em equipe ou lida com o público.
Cor: rosa.

 P
ei

xe
s Há uma inclinação a sacrificar sua vida

amorosa a favor de outros interesses.
Poderá ampliar o nível de interação
com os colegas e clientes. Cor: azul-
claro.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • SBT

GLOBO  DEUS SALVE O REI
MALHAÇÃO

K1 e Lica amparam MB. Malu se
revolta contra o vídeo de Dogão e enco-
menda uma investigação sobre Ellen.
Anderson incentiva Tina a visitar Mitsuko
no hospital. Marta revela a Ellen que
uma amiga ofereceu uma bolsa de es-
tudos internacional para a menina. Guto
sugere que Benê cante sua música.
Mitsuko precisa encontrar um doador.
MB doa todo o dinheiro que herdou de
seu pai. Todos elogiam o clipe dos La-
gostins produzido por Anderson.

TEMPO DE AMAR
Palamedes assedia Olímpia, que

consegue se livrar do empresário. Na-
tália pensa em uma forma de ganhar
dinheiro para casar-se com Tomaso.
Giuseppe vê Conselheiro e Eva juntos.
Reinaldo e Eunice decidem se casar.
Geraldo recebe alta do hospital e de-
clara seu amor por Nicota. Lucinda e
Fernão fingem não se conhecer na fren-
te de Emília. Celeste, Olímpia e Euni-
ce se manifestam publicamente contra
a revista de Palamedes. Alzira vende
geleias, orientada por Pepito, e Celina
e Bernardo se surpreendem.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Sophia se livra do corpo de Rato.

Caetana afirma a Leandra que Rato não
irá mais a seu encontro. Xodó se de-
clara para Cleo. Karina diz a Leandra e
Caetana que o pai de seu bebê se ca-
sou com outra mulher. Melissa sofre por
não se relacionar com Diego. Henrique
chega ao hospital para ver Adriana e
pede que avisem Elizabeth sobre o aci-
dente da filha. Adriana rejeita a presen-
ça da mãe no hospital. Renato alerta
Clara e Patrick sobre uma alteração em
um dos exames de Adriana. Renan ten-
ta confortar Elizabeth, que prefere se
embriagar sozinha. Sophia finge procu-
rar por Rato, e Xodó desconfia.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Pedro volta para casa arrasado e

conta para Amélia como foi seu encon-

tro com Fernanda. Amélia sabe que
Fernanda está sendo ameaçada por
Luiz, por isso está agindo assim. Mari-
sa visita Pedro e confessa que sente a
morte muito próxima. Fernanda não vai
bem na aula de violino e é repreendida
pela professora. Luiz está feliz brincan-
do com o neto e, quando Fernanda che-
ga da aula, diz a ela que em uma se-
mana viajarão para Taiwan, onde vive-
rão para sempre.

CARINHA DE ANJO
Cassandra diz para Fernando (Julio

Oliveira) que irá conseguir fazer Vitor
se separar de Estefânia. O rapaz co-
menta que acha que Estefânia gosta

Petrônio e Orlando convencem
Ítalo a perder a luta com Rodolfo
em troca de ouro. Afonso fica in-
dignado quando Cássio lhe conta
que Rodolfo tem a intenção de
inundar as terras dos Eranitas.
Catarina provoca Amália, que en-
frenta a princesa. Selena vence a
luta contra o participante de Arte-
na. Afonso observa Amália e Vir-
gílio juntos. Romero se incomo-
da ao ver Ulisses perder a luta.
Tiago não gosta de saber que
Amália reatou com Virgílio. Orlan-
do avisa a Petrônio que Ítalo de-
sapareceu com o dinheiro e am-
bos resolvem pagar Fúlvio para
lutar contra Rodolfo, sem explicar
ao homem que ele deve perder a
luta. Amália sai em direção à flo-
resta após ter um sonho. Orlan-
do coloca a armadura para lutar
contra Rodolfo, quando ele e Pe-
trônio percebem que a intenção
de Fúlvio é vencer a luta.

de verdade do chef, mas Cassandra não
muda de ideia. Bárbara e Frida discu-
tem. Bárbara diz que a partir de agora
não é mais amiga de Frida, que a de-
durou para Fabiana e Didi.

AMOR PROIBIDO
Bihter fica com ciúmes de Adnan e

Deniz. Com parte da família viajando
para a fazenda, Behlul e Bihter conse-
guem se conhecer melhor. Nilay e Ad-
nan passam um tempo juntos. Peyker
descobre que está gravida de Nihat no-
vamente. Hilmi tenta levantar o dinheiro
suficiente para conseguir a licitação,
caindo no plano de Adnan.

 • BAND

Amália enfrenta
Catarina

DIVULGAÇÃO
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