
A equipe do Cascavel Clube Recreativo (CCR) já conquistou o objetivo do ano que era retor-
nar à elite do futebol paranaense, mas poderá sagrar-se campeã da Segunda Divisão na

noite de hoje caso vença, com dois gols de diferença, o Operário de Ponta Grossa. O Fan-
tasma tem a vantagem de jogar diante da sua torcida e de ter vencido a primeira partida por
2 a 1. Em uma eventual vitória do CCR por diferença mínima, a disputa será nos pênaltis.

 Pág. 22

“Caça-Fantasmas”
em busca do título

 , 16/05/2018
Edição 8021 - Ano 41

Chuva e frio
As fortes chuvas que caíram

ontem sobre Cascavel
antecedem um fim de semana
que promete ser de muito frio.

De acordo com o Sistema
Meteorológico do Paraná, a

temperatura deve despencar
e, no próximo domingo, a

mínima será de 7 graus.
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Marcel Sedano, na categoria Marcas A; Allan Aquino, na Marcas B; Eduardo
Weirich, na Turismo C; e a dupla Marcos Cortina/Beto Vanzin, na Turismo I, estão
imbatíveis em 2018 e foram os vitoriosos na 3ª etapa do Campeonato
Metropolitano de Marcas de Cascavel. A prova foi disputada último fim de
semana no Autódromo Zilmar Beux, com promoção e organização do Automóvel
Clube de Cascavel e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo. A
etapa marcou o fim da primeira fase da competição. Sedan, Aquino, Weirich e
Cortina/Vanzin conquistaram a terceira vitória em três corridas na temporada. Eles
se mantêm invictos e ficam bem mais próximo do título da temporada. A 4ª etapa
do Metropolitano de Cascavel está marcada para o dia 10 de junho.

Garantidos na elite do
Paranaense de Futebol
2019, Cascavel Clube Re-
creativo e Operário Ferrovi-
ário medem forças nesta
quarta-feira pela rodada de
volta da final da Segunda
Divisão, às 20h15 no Es-
tádio Germano Krüger, em
Ponta Grossa.

No jogo de ida, o Fantas-
ma venceu por 2 a 1 no Es-
tádio Olímpico, o que lhe
dá o direito do empate
esta noite para comemorar
o título. Já para a Serpente

Cascavel CR desafia Operário
Tricolor só a vitória in-
teressa. Se for por di-
ferença mínima leva a
disputa aos pênaltis;
se for dois gols de di-
ferença, ergue o troféu
na casa do rival.

Esta será o tercei-
ro confronto entre as
equipes na competi-
ção. Em ambos o Ope-
rário levou a melhor
atuando fora

de casa. Além da vitória no jogo de
ida da final, levou a melhor no con-
fronto da primeira fase, com um tri-
unfo por 2 a 0. O Fantasma, aliás,
tem hoje a possibilidade de come-
morar o título de maneira invicta.
Nenhuma equipe conseguiu der-
rota-lo em 22 jogos. Foram 19 vi-
tórias e três empates na
Segundona 2018.

FOTOS: VANDERLEY SOARES/DIVULGAÇÃO
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Foiani volta
“amadurecido”
A temporada 2018 nem chegou

à metade e o FC Cascavel já se an-
tecipou pensando em 2019. On-
tem, a diretoria da equipe apresen-
tou o técnico Paulo Foiani, que re-
torna à equipe quatro anos após
sua primeira passagem.

“O Paulo teve passagem mui-
to boa à frente do time em 2014,
quando ascendeu da Segunda
para a Primeira Divisão, e fez em
2015 a campanha que até hoje é
a melhor do Futebol Clu-
be Cascavel na Primei-
ra Divisão. Era um so-
nho antigo contar com
ele novamente”, apre-
sentou-o presidente do
FCC, Valdinei Silva.

“Recebi com muita
satisfação o convite do
Valdinei, pois tive uma
passagem vitoriosa
aqui. E mesmo longe
continuei acompanhado
a evolução do time, en-
tão, foi fácil acertar e re-
tornar para casa. Sinto-
me muito à vontade ves-
tindo essa camisa”, disse Foiani.

SEM SUB-23?
Um dos objetivos da chegada
do técnico Paulo Foiani com
tanta antecedência para o
Paranaense 2019 era porque
o Futebol Clube Cascavel
queria tê-lo à frente da
equipe sub-23 na Taça FPF,
que tem o arbitral marcado
para esta sexta-feira.
Entretanto, pela baixa procura
das equipes - apenas três se
inscreveram -, é provável que
o torneio seja cancelado.

O treinador também
disse que volta mais ma-
duro à equipe: “À época
o FCC era o terceiro clu-
be em que trabalhava, e
hoje retorno como sendo
o 14º. Passei por mais
equipes, disputeis outros
campeonatos estaduais,
a Copa do Brasil e as sé-
ries C e D do Brasileiro.
Hoje me sinto mais ama-

durecido. Tenho plena convicção de
que evolui bastante na minha pro-
fissão e venho buscando essa evo-
lução dia a dia”. LIBERTADORES

21h45 Palmeiras x Jr Barranquilla
21h45 Flamengo x Emelec
21h45 Boca Jrs x Alianza Lima

COPA DO BRASIL
19h30 Chapecoense x Atlético-MG
21h45 Atlético-PR x Cruzeiro

COPA DO NORDESTE
19h15 Sampaio Correa x Vitória

LIGA EUROPA
15h45 Olympique x Atlético de Madri

JOGAM HOJE

 A possibilidade de a Taça FPF não ser realizada este ano é gran-
de, dado ao desinteresse da maioria das equipes. Com isso, uma
das possibilidades é que o Cianorte herde a vaga na Série D de
2019 pelo Paranaense deste ano. Como o Leão do Vale disputa a
competição nacional este ano, caso ascenda à Série C quem her-
daria a vaga na Série D do ano que vem seria o FC Cascavel.

FÁBIO DONEGÁ

Vaga herdada
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Caixa lança nova loteria

JOGADORES
contam com novas
opções de aposta
nas lotéricas

O operador de máquinas Carlos
de Souza segue uma estratégia na
hora de fazer apostas na lotérica e
se mantém confiante de que um dia
ganhará um prêmio.

Além de ser um jogador assíduo
da Quina, desde o início desta se-
mana ele passou a fazer palpites
no jogo “Dia de sorte”, que foi lan-
çado pela Caixa Econômica Federal.
“Mantenho a mesma sequ-
ência de números para os
dozes meses e estou na ex-
pectativa pelo sor teio de
sábado”, diz Souza.

Por enquanto ainda não há
previsão do prêmio acumula-
do, já que as apostas come-
çaram há poucos dias.

Em uma das lotéricas
de Cascavel na Avenida
Brasil, no cruzamento com
a Rua Marechal Deodoro,
ainda há pouco movimen-
to de apostadores no Dia
de Sorte, mas a expectati-

va é de que em breve o jogo caia
no gosto do público.

“Começamos no início da se-
mana com as apostas e o primei-
ro sorteio será no sábado, mas
na sequência também há previ-
são de que seja na terça e na quin-
ta-feira e por isso acreditamos
que terá uma procura maior do
que outros jogos”, afirma o geren-

te Matheus Scardua.

 COMO JOGAR
O Dia de sorte é a loteria em que o

apostador escolhe de 7 a 15 números
entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês
de Sorte”. São sorteados sete números

e um “Mês de Sorte” por concurso.
Você pode deixar, ainda, que o

sistema escolha os números para
você (Surpresinha) ou continuar com
o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos

consecutivos (Teimosinha). O valor
da aposta mínima, de 7 números, é de

R$ 2. Quando não houver aposta
premiada em qualquer faixa de

premiação, os valores acumulam
para o concurso seguinte, na

 faixa de 7 acertos.
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Hoje, 16 de maio, é o dia daque-
les que fazem da nossa cidade um
lugar mais limpo e organizado. A
data escolhida para homenagear os
garis tem cunho histórico, envolven-
do a capital carioca.

A palavra gari é uma homena-
gem ao empresário francês Aleixo
Gary, que se destacou na história
da limpeza da cidade do Rio de Ja-
neiro e a data lembra ainda a publi-
cação da Lei que instituiu a catego-
ria, em 16 de maio de 1962.

Em Cascavel são aproximada-
mente 70 garis que trabalham na
OT Ambiental, divididos nos cuida-
dos das vias da cidade em todos
os bairros. As informações são do
Siemaco (Sindicato dos Emprega-
dos em Empresas de Asseio e Con-
servação).

Emerson Alves está há mais de
dois anos no car-
go, e sempre com
sorriso no rosto
deixa par te das
Ruas Paraná, Per-
nambuco, Recife e
Avenida Brasil
mais limpas e bo-
nitas. “Eu tenho
muito orgulho do
meu trabalho, vim
de Curitiba e a OT
abriu as por tas
para mim, é um tra-
balho digno de
onde tiro meu sus-
tento”, conta.

Um dia dedicado aos garis

DISCRIMINAÇÃO
Emerson lembrou ainda que há
muita discriminação na cidade.
“Logo quando cheguei já notei,
sempre tem aquele pessoal que
olha pra gente daquele jeito.
Hoje as pessoas já me conhecem,
mas há muita rejeição, é
complicada essa situação”, diz.

Segundo o Siemaco, há distinções entre as funções que a população
iguala. “Hoje na cidade tem tanto os garis que limpam as ruas e os
coletores que trabalham nos caminhões de lixo, o pessoal confunde,
mas há essa diferença. Gari é somente o profissional que limpa as ruas”
explica a presidente do Sindicato, Ângela Meireles.

Diferenças de cargo

HÁ dois anos, o gari Emerson Alves
limpa às ruas de Cascavel
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Moradores do Bairro Pioneiros Ca-
tarinenses, na região oeste de Cas-
cavel, há tempos requerem uma si-
nalização básica nas ruas do bairro.
Ano passado o Hoje News já havia
falado sobre esse assunto, mas até
agora a faixa não foi pintada.

“Aqui nunca teve a sinalização
pintada no asfalto, aqui é tudo mui-
to confuso, nem faixa de pedestres
tem, como a gente fica?”, disse
Irma Pavilak, que reside no bairro.
“Tem crianças na rua saindo da igre-
ja, da escola, precisa das faixas”.

Em 2017, a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-
sito) informou à reportagem que
havia uma ordem a ser seguida nas
revitalizações da sinalização pela
cidade, porém o bairro ainda não foi
atendido. “Vou ver com o nosso de-
partamento de engenharia para
constatar o que ocorreu com o Pio-
neiros nessa questão, vamos anali-
sar o caso”, repassou o presidente
da companhia, Alsir Pelissaro.

Um almoço de confraternização
promovido pelo Grupo Alegria,
com apoio da Secretaria de
Assistência Social, reuniu mais de
250 idosos ontem na Asservel. E
o prefeito Leonaldo Paranhos fez
questão de prestigiar o evento,
que ontem reuniu também visitantes
de grupos da Terceira Idade dos
municípios de Toledo, Marechal
Cândido Rondon e de Santa
Helena. “Aqui é lugar de ser feliz e
de comemorar. E nossa cidade
acolhe a todos de braços abertos
para estes momentos de
interação”.

DIVULGAÇÃO

Falta de
sinalização

RUAS DO PIONEIROS não possuem sinalização horizontal em boa
parte do bairro

Semáforo necessário
Irma Pavilak conta que seria de grande ajuda à
instalação de um semáforo na esquina da Rua do
Cowboy, com Rua Frei Maximiliano Kolbe e
Ernandes de Oliveira. “Tem dia, que contado no
relógio, já fiquei 10 minutos esperando para
atravessar. São três ruas se cruzando, os carros não
esperam a gente passar, tinha que ter uma sinalização
ali”. Alsir disse que a Cettrans vai estudar as
possibilidades. “Vamos ver, se sobrar equipamento
[semáforo] das obras da Tancredo, podemos
pesquisar locais para por eles, vamos esperar essa
conclusão”, afirma.

Falta de
sinalização

AÍLTON SANTOS
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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, 16 DE MAIO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Danilo Silva e Isabela Polidorio
2- Jonas Martins da Silva e Esther Machado Siqueira
3- Diego Juliano Antunes e Ana Clara Antunes
4- Roberto Fachin e Eliane dos Santos Coelho
5- João Valdeci de Oliveira e Loide Selvo do Nascimento
6- Giovane Divaldo Stresser Camargo e Monica Aparecida Trindade Maculan
7- Fernando Henrique da Silva e Paula dos Santos Bruinsma

 O Hospital Universitário do Oes-
te do Paraná (Huop) abriu ontem a
Sala de Recuperação Pós Anesté-
sica (SRPA) do seu centro cirúrgico.
A sala é uma unidade interna do
centro cirúrgico, considerada de
alta complexidade, que dispõe de
leitos em número igual ao das sa-
las cirúrgicas disponíveis.

É equipada com monitores mul-
tiparamétricos, saídas de oxigênio,
ar comprimido e vácuo em cada lei-
to. Além disso, tem equipe de en-
fermagem treinada para recepção,
monitoramento e cuidado de todos
os pacientes que passam por pro-
cedimento cirúrgico.

Segundo o diretor Administra-
tivo do hospital, Edson de Sou-

Nova ala no
Universitário

za, a abertura do novo serviço
além de melhorar os serviços
prestados pelo hospital, cumpre
exigências previstas em termo de
ajustamento de conduta - TAC as-

sinado com o ministério público.
“Era uma demanda acordada com
o MP e que após muito trabalho
efetivamente colocamos para
funcionar” enfatiza.

Vantagens da RPA
Os objetivos e vantagens de uma SRPA
incluem prevenção e detecção precoce
das possíveis complicações decorrentes
do pós-operatório imediato, tanto
anestésicas quanto cirúrgicas,
assistência de enfermagem
especializada a pacientes submetidos a
diferentes tipos de anestesias e
cirurgias, maior segurança ao paciente,
equipe médica e de enfermagem,
racionalização de pessoal, eficiência
dos recursos humanos e utilização de
terapêuticas especializadas, além de
servir de campo de aprendizagem para
alunos da área da saúde.
O diretor clínico do Huop, Dr. Sérgio
Luiz Bader, esclarece sobre o
aumento de cirurgias que podem ser
feitas agora no Centro Cirúrgico do
hospital. “Agora a sala não fica
parada esperando o paciente se
recuperar, a RPA é muito importante,
melhora o fluxo do CC e pode agilizar
as filas de cirurgias eletivas do
hospital”, conclui Bader.

 DIVULGAÇÃO

SALA de recuperação é
essencial para a

recuperação do paciente
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O “Maio Amarelo” continua e, ontem, alunos do 4º
ano da Escola Municipal Manoel Ludgero Pompeu
participaram de uma atividade educativa na Escola de
Trânsito Pedrinho e Rafa, organizada pela Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito).
Aliando teoria e prática, com inserção do lúdico, a
atividade primeiro motivou os pequenos a
participarem de uma aula que aborda educação e
segurança no trânsito, da qual participaram ativamente
trazendo a realidade vivida na via pública para a sala
de aula. Na sequência as crianças foram para o
espaço que representa uma minicidade, garantindo,
por meio da brincadeira, a aprendizagem concreta.

 Chuvas fortes atingiram Cascavel
no fim da tarde de ontem e provoca-
ram pequenos alagamentos em algu-
mas regiões da cidade. Antes mesmo
de anoitecer, a cidade ficou escura e
nuvens carregadas foram registradas
em diferentes pontos da cidade.

Por conta do temporal, os feiran-
tes recolheram suas barracas na
Feira do Produtor Rural, que tradici-
onalmente acontece nas tardes e
noites de terça-feira na Praça Wil-
son Joffre, no centro da cidade.

No início da tarde, a Defesa Civil
do Paraná havia disparado alerta de
temporais em Cascavel. Até o fecha-
mento desta edição a chuva tinha
dado uma trégua e não havia

Chuva e frio

VEM FRIO
De acordo com o Simepar
(Sistema Meteorológico do
Paraná) para esta quarta-feira a
probabilidade de chuva é de 20%
em Cascavel. A temperatura, no
entanto, começa a despencar
nos próximos dias.
No próximo sábado (19) a previsão
é de que a mínima seja de 10
graus. Já no domingo (20) o frio
deverá ser mais intenso com
temperatura mínima de 7 graus.

 AÍLTON SANTOS

NO FIM da tarde de ontem nuvens carregadas trouxeram fortes chuvas em Cascavel
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Semana de
Educação
Financeira

Começou na segunda-feira
(14) em todo o Brasil e também
no Município de Cascavel a Se-
mana do MEI (Microempreende-
dor Individual) e a Semana de
Educação Financeira, um evento
organizado pelo Sebrae e que em
nossa cidade tem a parceria das
Salas do Empresário, por meio do
Programa Empresa Fácil. Até sex-
ta-feira (18) várias ações estão
agendadas, todas gratuitas e vol-
tadas aos empreendedores de
micro e pequenos negócios, além
de pessoas físicas que desejam
esclarecer dúvidas sobre negóci-
os empresariais.

“Trata-se de uma boa oportuni-
dade para os empreendedores e
também pessoas físicas esclarece-
rem dúvidas sobre obrigações le-
gais do MEI, sobre como abrir ou
melhorar o negócio próprio e, ain-
da, emitir a DASN [Declaração Anu-

al do Simples Nacional à Receita
Federal] cujo prazo termina no dia
31 de maio”, esclarece o secretá-
rio de Desenvolvimento Econômico,
João Alberto Soares de Andrade.

Neste ano a mobilização tem

como foco principal a orientação do
MEI para estimular vendas, uma vez
que a última pesquisa do perfil do
MEI levantou que 31% dos empre-
endedores apontaram a dificulda-
de de conquistar clientes.
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UNIDADE móvel do Fomento Paraná ficou o dia de ontem em frente à Prefeitura de Cascavel

Programação
A semana reserva espaço para

orientações presenciais e online,
com palestras, consultorias e bate-
papos com especialistas nas Salas

do Empresário. Em Cascavel, por
exemplo, diariamente está sendo

oferecida consultoria do Sebrae na
Sala do Empresário da Prefeitura.

Ontem a unidade móvel do Programa
Fomento Paraná ficou em frente à

Prefeitura de Cascavel com
especialistas prestando serviços e

esclarecimento financeiro.
Para quinta-feira (17) está

programada uma oficina para MEIs
na sala de reuniões do terceiro piso,
do Paço Municipal, das 19 às 22h30.
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Ambulantes terão
prazo de 60 dias para
adaptação de vendas

com bicicletas

A bicicleta se tornou meio de
transporte para parte dos ambulan-
tes que atuava no calçadão de Cas-
cavel desde o fim da última sema-
na, mas já há reclamações.

Junto às bikes, há um comparti-
mento que permite a eles carregar
os produtos e colocá-los à venda
ao público. O suporte para trans-
portar e guardar as mercadorias,
entretanto, tem exigido mais esfor-
ços dos ambulantes.

Uma das reclamações é de que a
bicicleta é muito pesada
e que ao ser carregada di-
ficulta ainda mais os ser-
viços. “Fica pesada de-
mais e dessa forma é difí-
cil de se locomover”, diz o
ambulante Ivair da Silva.

Por conta disso, ele
pedala por poucas qua-
dras e busca alternati-
vas para retornar para
casa. “No fim da tarde
deixo a bicicleta em um
estacionamento aqui no
Centro”, afirma.

O ambulante também
precisa se adaptar a
quantidade de produtos
que costuma oferecer nas ruas.
“Nem tudo o que tenho para vender
cabe aqui na bicicleta”, diz Silva.

Gilson Obregão aos poucos se

Força
no pedal

acostuma com a novidade
e considera que o projeto
contribuiu com os vende-
dores ambulantes. “Mais
importante do que a bici-
cleta é o fato de que ago-
ra estamos regularizados
e conseguimos trabalhar
com mais tranquilidade”.

A única reclamação
dele também é por conta
do peso da bicicleta.

“Moro no Bairro Maria Luiza e não
há condições de pedalar até minha
casa. Vou precisar deixar a bicicleta
em algum estacionamento”, afirma.

O Município adquiriu quatro modelos diferentes de bicicletas,
de acordo com a necessidade de cada vendedor ambulantes. Elas
contam com três rodas, ombrelone e compartimentos para a ar-
mazenagem e exposição dos materiais. A empresa de Cascavel
JEC Traillers Reboques e Metalúrgica Ltda venceu o Pregão Eletrô-
nico para fornecer 57 bikes adaptadas ao valor de R$ 284.800.

23 bicicletas
Neste primeiro momento foram
entregues 23 bicicletas. Quem
recebeu assinou um termo de
autorização de uso por um
período experimental.
“Por enquanto cada ambulante foi
orientado a permanecer em um
ponto específico e teremos 60
dias para nos adaptar”, comenta
Obregão. Passado esse prazo,
eles poderão assinar um termo de
permissão de uso da bike.Bike Legal
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Os bons resultados obtidos com o
DIS (Dispositivo Inteligente de Seguran-
ça), implantado no Território Cidadão
do Bairro Interlagos, em Cascavel, pos-
sibilitam a expansão do projeto da Fun-
detec (Fundação para Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico).

Estrutura do mesmo formato
também foi instalada no calçadão
da cidade e há intenção de que o
DIS seja levado a outros pontos.
“Os trâmites necessários para a
licitação são realizados, mas não
é possível passar um prazo para as
novas instalações enquanto o pro-
cesso licitatório não for concluído”,
afirma a Fundetec.

Os equipamentos que integram
o programa Rua Segura são confi-
gurados com software ligado à

Missão cumprida
Guarda Municipal e por meio de um
botão, a população que se sentir
ameaçada pode acionar imediata-
mente a equipe.

CINCO CÂMERAS
Além disso, contam com cinco
câmeras de segurança; quatro fixas
e uma para captar imagens em 360
graus e com zoom de até 1.500
metros, além de identificador de
placas de veículos.
“Os dispositivos estão cumprindo seu
papel, que buscam aumentar a
segurança, ao coibir as ações de
marginais, aumentar o monitoramento,
prevenir as infrações e ampliar opções
para que a população possa comunicar
estas ações”, ressalta a Fundetec.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

DISPOSITIVOS possuem câmeras de
segurança com zoom de até 1.500 metros
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NOTAS

Em reunião com ministros e
parlamentares, no Palácio do Pla-
nalto, para marcar dois anos de
governo, o presidente Michel Te-
mer disse ontem que a equipe que
reuniu ao chegar à presidência foi
“uma das melhores de todos os
tempos” e capaz de tirar o país
da recessão econômica.

“Tínhamos que montar um gru-
po capaz de vencer a pior reces-
são da história. E conseguimos
uma das melhores equipes de to-
dos os tempos. E os resultados
estão aí. Somos responsáveis e
orgulhosos por tirar o país da mai-
or recessão da sua história”, dis-
se o presidente, ao relembrar o
cenário quando assumiu o gover-
no em maio de 2016.

Mutirão online
O Procon-PR e a Secretaria
Nacional do Consumidor
(Senacon), farão, de 15 a 31 de
maio, um mutirão online de
renegociação de dívidas. Para
participar, o consumidor, pessoa
física e microempreendedores
individuais (MEI) devem acessar a
plataforma
www.consumidor.gov.br, entre os
dias 15 e 31e fazer o registro para
receber um login e senha. A partir
disso, basta selecionar uma
instituição financeira cadastrada e
formalizar a solicitação de
renegociação de débitos.

Tríplex
A unidade tríplex do Condomínio
Solaris, no Guarujá, atribuída pela
Justiça ao ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, foi
arrematada ontem em leilão por
R$ 2,2 milhões. O lance vencedor
foi feito às 13h55, cinco minutos
antes do final do pregão. O
comprador que fez o lance,
denominado Guarujapar, tem a
localidade registrada como
Brasília. Além dos R$ 2,2 milhões,
ele terá de arcar com a comissão
do leiloeiro, de R$ 110 mil, e mais
R$ 47.204,28 de débitos
condominiais.

Agronegócio
As exportações brasileiras de
produtos do agronegócio atingiram
US$ 8,89 bilhões em abril de 2018,
cifra 2,7% superior ao valor
registrado em igual mês do ano
anterior. O percentual representa
um aumento de US$ 231,63
milhões no volume de comércio.
Os números foram divulgados
ontem pelo governo federal. De
acordo com o Ministério da
Agricultura, a balança comercial de
produtos agropecuários gerou
saldo positivo de US$ 7,59 bilhões
em abril de 2018 contra US$ 7,57
bilhões  em abril de 2017.

Temer diz que
País saiu do
vermelho

Ele acrescentou que foi neces-
sário coragem para se opor aos crí-
ticos. “E muita gente dizia não ao
que nós fazíamos. Mas estávamos
todos, eu e a nossa equipe, conven-
cidos de que deveríamos dizer sim.
Porque nós tínhamos um plano e
coragem para pôr em prática, por
ter objetivos e estratégias, e não
apenas desejos”, disse, e acres-
centou ser responsável pelas es-
colhas de seu governo.

“Confesso diante de todos que
me sinto responsável pelas atitu-
des e escolhas que fiz, sempre
pensando em um Brasil maior. […]
Sem dúvida, eu creio que todos
nós fomos responsáveis por tirar
o Brasil do vermelho e colocar no
rumo certo”, afirmou.  TEMER também elogiou a sua equipe de governo

CARTILHA
Mais cedo, o Palácio do Planalto
divulgou uma cartilha com medidas
adotadas pelo governo nesse
período, entre elas, o reajuste do
Programa Bolsa Família, a queda da
inflação e dos juros, a reforma do
ensino médio e a geração de
empregos.

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL



Tambaqui com
legumes na brasa

 PREPARO
Tempere o tambaqui com sal e grelhe-o na
brasa, pincelando com manteiga. Asse os
dentes de alho no forno a 180 Cº com sal e
pimenta, enrolados no papel-alumínio, por cer-
ca de 30 minutos, ou até que o alho fique bem
macio. Retire a casca, amasse até formar uma
massa e reserve. Coloque um pouco de man-
teiga em uma frigideira, a massa de alho e a
farinha de mandioca, torre bem até formar
uma farofa crocante. Asse a cebola e o tomate
na churrasqueira até tostar e sirva.

POR: CHEF EDUARDO VANGOGH – RESTAURANTE SURUBIM

DIVULGAÇÃO

Em um prato
grande
coloque o
peixe, a
farofa e os
legumes
assados.

 300 g de filé de Tambaqui (pode ser
     usado também o Tambacu);

 70 g de manteiga;
 200 g de alho;
 Sal (a gosto);
 Pimenta preta moída (a gosto);
 100 g de farinha de mandioca;
 1 cebola;
 1 tomate;
 60 g de salsinha.

CULINÁRIA 19CASCAVEL, 16 DE MAIO DE 2018



POLÍCIA20 HOJE NEWS, 16 DE MAIO DE 2018

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 16
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 15

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

 Era em plena tarde de terça-fei-
ra quando a Polícia Militar foi acio-
nada porque moradores ouviram
disparos de arma de fogo na Rua
Padre José Luiz Maurício, no Jardim
Consolata, região Norte de Casca-
vel. A Polícia Militar foi acionada e
encontrou Rafael Delgado, de 26
anos, já morto com disparos de
arma de fogo.

Segundo informações
da Polícia Militar, o acusa-
do fez uma tocaia para a
vítima. Rendeu a família de
Rafael e esperou o rapaz
chegar na casa. A vítima
chegou, mas correu do ati-
rador e foi perseguido até
a construção, onde era vi-
gia. O atirador descarregou
a arma na vítima, e fugiu
em um Corsa preto. Este
é o 16º homicídio registra-
do em Cascavel neste ano.

Esta foi a segunda pes-
soa baleada em menos de
24 horas em Cascavel. Na

Homicídio e tentativa
HOMEM foi encontrado já morto em construção, no Jardim Consolata

 SEGUNDO a polícia, atirador descarregou o
revólver na vítima

noite de segunda-feira,
um jovem foi ferido por
arma de fogo na Rua
Marumbi, Bairro Turis-
parque em Cascavel.
Ele estava em casa
quando ouviu alguém o
chamando, saiu e foi ví-
tima dos disparos. No
local, foram encontra-
das cápsulas de pisto-
la calibre 9 milímetros.
Murilo Mateus, 23

anos, foi atingido por um tiro na coxa
e foi socorrido pelo Siate e levado
para a UPA (Unidade de Pronto-Aten-
dimento) do Jardim Veneza.

RAPAZ foi baleado na coxa; crime foi registrado no Bairro Turisparque
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Giro da
Violência

Curso para magistrados
O delegado da Polícia Federal
em Cascavel, Marco Berzoini
Smith, esteve ontem em
Curitiba para ministrar aula em
um curso exclusivo para
magistrados. O curso é sobre
Investigação em Ambiente
Digital, e foi realizado na
segunda-feira e ontem. O
delegado foi responsável pelo
módulo “Contra inteligência da
Polícia Federal – investigação
de cyber crimes”.

Roubos investigados
A Polícia Civil de Cascavel
investiga casos de roubos
ocorridos no último fim de
semana, no Município. As
equipes do GDE desenvolvem o
trabalho para identificar os
autores. Algumas suspeitas
existem, mas as informações não
foram divulgadas para não
dificultar as investigações. A
Polícia Civil pede que a população
forneça qualquer informação
que contribua com o caso, por
meio do telefone 197.

Maio amarelo
Policiais da 3ª Cia da PRE
(Polícia Rodoviária Estadual)
de Cascavel fizeram mais uma
ação de conscientização no
trânsito, em alusão ao Maio
Amarelo. Foram abordados
condutores que transitavam em
frente ao posto da PRE de
Marechal Cândido Rondon e
distribuídos panfletos, além de
outras orientações. O Corpo de
Bombeiros,a 2ª Cia de Polícia
Militar do 19º BPM, a Polícia
Ambiental e outras forças do
Município participaram da
orientação.

Um carro caro e bonito é deixa-
do na periferia. Outro carro, tam-
bém caro e bonito, é deixado em
um bairro considerado mais rico.
Ambos abandonados. Depois de al-
gumas horas, o carro da periferia
está todo quebrado, vandalizado, o
que se justifica porque, na perife-
ria, moram pessoas de baixa ren-
da, de baixa escolaridade e que não
tiveram acesso a uma série de fa-
tores culturais e econômicos. No
bairro mais rico, o carro está intac-
to. Porém, quando alguém vê o car-
ro sem danos resolve quebrar uma
janela. Com uma das janelas que-
bradas, quem passava pelo local e
via o carro, já vandalizado, aprovei-
tava para destruir mais um pouco,
considerando que o veículo estava

A teoria da
 janela quebrada

abandonado e quebrado mesmo.
A teoria da janela quebrada foi

um exemplo usado pela 16ª Promo-
toria, durante o julgamento de on-
tem, para pedir a condenação do réu
então acusado de homicídio. “Fun-
ciona como o carro do bairro chique.
Se alguém quebra uma das janelas,
dá oportunidade para que o vanda-
lismo se repita. Mesmo o réu tendo
sido ameaçado pela vítima, na épo-
ca, e ter perdido a cabeça, ele ma-
tou uma pessoa, o que é crime. Se
não houver punição, isso abre a
oportunidade para outros crimes”,
alegou o promotor, Alex Fadel.

O CRIME
Ricardo da Silva foi julgado pelo homicídio de Cleiton Borges, morto em 29 de
junho de 2013 no Bairro Santa Cruz. O crime foi considerado qualificado
porque Ricardo atirou na vítima pelas costas, enquanto ela corria. Porém, o rapaz
foi condenado por homicídio simples, a 5 anos de detenção em regime
semiaberto. De acordo com a promotoria, os jurados entenderam que não houve
recurso que dificultou a defesa da vítima, retirando a qualificadora. O júri
considerou também que a vítima estava ameaçando Ricardo. O regime é
semiaberto porque a pena é inferior a 8 anos e o condenado não é reincidente.

HOMEM foi
condenado a cinco
anos de detenção em
regime semiaberto

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos
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Só mudou de nome
Membros do Concidade (Conselho Municipal da Cidade) já

alertam há um bom tempo a situação de Cascavel em
relação aos projetos acumulados. Uma crítica pontual está

relacionada ao IPC (Instituto de Planejamento de
Cascavel), antiga Seplan (Secretaria de Planejamento).

Mudou-se a nomenclatura, apenas!

Muito além
O IPC deveria pensar
Cascavel a longo prazo e
propor projetos audaciosos
para a cidade. No entanto,
está apenas “apagando
fogo”. Já no início do ano
passado, Fernando
Dillenburg, ex-secretário de
Planejamento, enfrentava
uma cobrança grande de
outros departamentos para
entrega de projetos.

Mais servidores
A Prefeitura já encaminhou à
Câmara solicitação para
ampliação de 481 vagas em
serviços públicos: 60 agentes
de saúde, 20 agentes de
Endemias, 3 motoristas, 30
atendentes em saúde, 74
técnicos de enfermagem, 65
técnicos em farmácia, 26
técnicos em saúde bucal e 8
administradores hospitalares.

Outros cargos
Têm mais solicitações
ainda: 12 assistentes
sociais, 27 dentistas 40h,
67 enfermeiros, 10
farmacêuticos, 3
fisioterapeutas, 10 médicos
40h, 44 médicos
especialistas, 4
nutricionistas, 6
orientadores esportivos, 7
psicólogos, 4 terapeutas
ocupacionais e apenas  um
engenheiro eletricista.

Impacto
Essa mudança no quadro de
servidores causará forte
impacto na folha: neste ano a
previsão é um gasto total de
R$ 14,9 milhões; 2019 R$
28,6 milhões e 2020 R$ 30,1
milhões. Tal mudança
requisitada por Leonaldo
Paranhos (PSC) é fundamental
para expandir os serviços.

CONCURSO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A proposta agora tem que ser apreciada pelos vereadores
e se aprovada será agendada a data para o concurso
público. Comissão de Justiça já deu parecer favorável. A
expectativa da Prefeitura é poder complementar a rede
básica de saúde, defasada desde 2004.

Projetos
acumulados

Com uma grande de-
manda de obras e refor-
mas, a administração pú-
blica de Cascavel enfren-
ta dificuldades para dar
conta da elaboração de
projetos arquitetônicos,
elétricos e hidráulicos.
São poucos engenheiros
e arquitetos para atender
todos os setores, provo-
cando uma morosidade
no serviço.

A constatação veio a
tona ontem durante ses-

são na Câmara de Verea-
dores, quando o vereador
Roberto Parra (MDB) aler-
tou sobre a possibilida-
de de a cidade ter que de-
volver montante superior
a R$ 1 milhão ao Minis-
tério da Saúde, devido a
falta de projetos elétricos
e hidráulicos para cons-
trução de Unidade de
Saúde da Família no Los
Angeles e Cancelli. Situ-
ação que não é inédita –
recentemente verba de
R$ 920 mil foi devolvida
ao Ministério da Cultura
por falta de projeto com-
plementar para reforma
do Museu Histórico.

A Comissão de Saúde
requer explicações ao
Município a fim de garan-
tir que a população não
seja prejudicada. “O Mi-
nistério da Saúde já noti-
ficou duas vezes a Secre-
taria de Saúde, sobre o
fim do prazo. Não aceita-
mos que por falta de pro-
jetos podemos perder
esse recurso”, diz Rober-
to Parra, presidente da
Comissão de Saúde.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

 Terceirizar projetos
A Comissão de Saúde sugeriu a terceirização dos projetos
para evitar devolução de recursos. O vereador Carlinhos
Oliveira (PSC) alerta que há um impedimento do Ministério
Público para essa contratação.  “Por existir servidor dessa
área na Prefeitura, o Ministério Público impede essa
contratação. Precisamos de urgência nos projetos
complementares e cabe ao IPC [Instituto de Planejamento
de Cascavel] responder esse atraso”, diz Oliveira.

PARRA destaca que a população
não pode ser prejudicada

 O empresário e CEO da Riachuelo e pré-candidato à
Presidência, Flávio Rocha, está em Cascavel hoje.

 Ele terá encontro com empresários, profissionais
autônomos e autoridades às 9h30, na Sala Paraná, na Acic.
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O gasto com combustível com-
prado para abastecer a frota de ve-
ículos da administração pública
municipal ultrapassou a marca de
R$ 3,8 milhões, no ano passado.
Foram 1,3 milhão de quilômetros
rodados de janeiro a dezembro,
pelos 650 veículos – incluindo leve
e pesados – que estão em condi-
ções de uso. A média foi de R$
2,86 gastos por quilômetro, sem
distinção do tipo de combustível.
Considerando que uma volta ao
mundo corresponde a 40 mil quilô-
metros (circunferência equatorial),
os servidores de Cascavel, em um
ano, percorrem pouco mais de três
vezes esse percurso.

Por meio de licitação, a Prefeitu-
ra adquiriu: R$ 1.282.289,50
(387.799 quilômetros) em gasolina
– média de R$ 3,30 o litro; R$
51.240,35 (21.206 quilômetros) de
etanol – média de R$ 2,41 o litro;
R$ 1.651.453,24 (616.827 quilô-

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 Cartão
combustível
Para reduzir ainda mais o
gasto, os servidores receberão
em breve um cartão para
abastecimento dos veículos da
Prefeitura de Cascavel. O
“Cartão-combustível” será
licitado pela Secretaria de
Planejamento e Gestão para
aumentar o controle da frota.
“Ele dará mais agilidade,
controle e economia à gestão”,
diz Edson Zorek, secretário de
Planejamento e Gestão.
Por meio de um software, a
Prefeitura terá controle da
quilometragem, eficiência do
veículo e até bloqueio  do
combustível, caso seja
necessário. O Município avalia
ainda outra medida
implantada recentemente: a
locação de veículos.

Três voltas
metros) em Diesel S500 – média de
R$ 2,67 o litro; R$ 809.043,77 em
Diesel S10 (300.149 quilômetros)
– média de R$ 2,69 o litro.

O Procon é o setor mais econô-
mico e gastou apenas 245 litros de
combustível, seguido da Secretaria
de Comunicação, com 844 litros. O
recordista em gasto é a Secretaria
de Obras, 414.544 litros, seguido
do Fundo Municipal de Saúde
(132.948 litros) e em terceiro Assis-
tência Social (97 mil litros).

 As medidas de economia implantadas pelo prefeito Leo-
naldo Paranhos (PSC) surtiram efeito ao menos nos gas-
tos com combustíveis. Nos dados da Prefeitura, entre 2016
e 2017, a redução de despesas com gasolina, álcool e
diesel chegou a 9,5%. Em 2016 foram 1,4 milhões de qui-
lômetros rodados, totalizando R$ 4,2 milhões – média de
R$ 3,06 por quilômetro.

Porém o impacto maior nas contas não se deve apenas
a redução do valor negociado em licitações, mas a redução
da quilometragem da frota oficial: queda de 7,6% em 2017,
na comparação com o ano anterior.

No último ano, Edgar Bueno (PDT) gastou com o grupo
R$ 1.636.325,36 em gasolina (455.800 litros), média de
R$ 3,59 o litro; R$ 48.918,78 em etanol (20.214 litros),
média R$ 2,42 o litro; R$ 1.963.235,87 em Diesel S500
(720.420 mil) – média de R$ 2,72 o litro; R$ 635.864,64
em Diesel S10 (222.984 litros) – média R$ 2,85 o litro.

Os dados apresentados ao Hoje News apontam uma curiosi-
dade: Edgar Bueno (PDT), ex-prefeito, rodou mais quilômetros e tam-
bém gastou bem mais que Leonaldo Paranhos (PSC), atual prefeito
de Cascavel.

Bueno utilizou 6,4 mil litros de gasolina, conforme demonstrati-
vo do Gabinete, equivalente a R$ 23.096,99 em 2016. Já Para-
nhos 4,4 mil litros, totalizando R$ 15.792,78 nos doze meses de
2017. Bueno gastou 31% a mais que Paranhos em combustível.

Uber dos
servidores públicos
Está em andamento na Fundetec
(Fundação para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico) a criação de
um aplicativo para compartilhamento de
transporte entre os servidores públicos
da Prefeitura de Cascavel.
Conforme o presidente da Fundetec,
Alcione Gomes, a ideia é reduzir
custos com o deslocamento dos
funcionários. “É um ‘Uber’ do servidor
público: observamos que quando há
uma ação da Prefeitura, muitos carros
vão com espaços vagos. A ideia é que
a partir desse aplicativo que estamos
desenvolvendo os servidores possam
dar carona aos demais”, diz Gomes.

ao mundo
Veículos da frota

municipal rodaram 1,3
milhão de quilômetros

no ano passado

Redução de 9,5% em um ano

Edgar rodou mais e gastou mais  Presidente da
Fundetec diz que
“Uber” reduzirá

gastos

AÍLTON SANTOS
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 “Eu espero que,
logo depois das

eleições, as pessoas
possam pensar nos
problemas do país
e não no fato de

ter ganho ou
perdido a eleição”.

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

Os investimentos
do governo do
Estado nos
municípios
paranaenses nos
últimos 40 dias
que já somam
R$ 235 milhões.

A não
autorização do
governo federal
para que os
bancos públicos
renegociem
dívidas do setor
agroepecuário.

Michel Temer,
presidente da

República
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Assim como o Brasil, o Paraná também pre-
cisa ser passado a limpo quando se fala em
questões de vantagens – leia-se suborno – con-
cedidas a políticos por empresários que acei-
tam pagar propinas para se manter dentro das
milionárias licitações públicas para construção
de obras ou simplesmente com o objetivo de
vender seus produtos ao Estado.

Nos últimos dias o Paraná está em ebulição
com as revelações de vídeos que escancaram
um suposto esquema de desvio de recursos pú-
blicos para sustentar a campanha política da Fa-
mília Richa neste ano.

É preciso investigar a fundo, comprovar as su-
postas irregularidades e punir, com rigor, caso as
denúncias se confirmem. O Brasil está mudando
e os políticos tradicionais que de servidores públi-
cos passaram a se servir do serviço público ain-
da não entenderam isso. O eleitor cobra serieda-
de e respeito de seus representantes.

Essa corrupção generalizada que não tem ide-
ologia – está na esquerda, centro e direita – preci-
sa ser parada e estancada a sangria de dinheiro
público que escorre pelo ralo da ganância por di-
nheiro público.

Os cofres públicos são saqueados desde que
o Brasil existe, mas cabe a população não aceitar
mais isso. Não basta eleger homens honestos, é
preciso que tenhamos representantes íntegros e
comprometidos com o bem da população.

 AGÊNCIA BRASIL

 Hacking
O Roadsec, maior evento de
hacking, segurança e
tecnologia da América
Latina vai desembarcar em
Cascavel no sábado (19),
para fazer da cidade um
dos pontos das
comemorações de 5 anos
do fomento da comunidade
e cultura hacker no país
promovida pelo festival.
Com uma programação
especial, pela primeira vez
o Roadsec será uma das
atrações confirmadas na
1ª Technovação e 10ª
Innovacities.

 Solo
Proposto pelo presidente da
Câmara, Gugu Bueno (PR), o
Projeto de Lei 182/2017, que
institui em Cascavel o
Programa Municipal de
Incentivo a Conservação de
Solo e Água, foi aprovado
pela totalidade dos votos
dos vereadores na sessão de
ontem.  O programa,
denominado “Programa
Conservando Mais”, autoriza
também o Poder Público
Municipal a adquirir
máquinas e implementos
agrícolas para execução
dos serviços.



gente@jhoje.com.br

SOCIAL18 HOJE NEWS, 16 DE MAIO DE 2018

Oratória
Estão abertas inscrições para o curso
de Oratória com o instrutor Guilherme
Prado. O treinamento será dias 17, 22

e 24 de maio, das 19h às 23h, na
associação comercial. Os encontros

serão das 19h às 23h. O investimento
é de R$ 230 a associados e a

estudantes e de R$ 350 aos outros
interessados em participar. Outras

informações pelo telefone 3321-1452.

Enem
Termina nesta sexta-feira o prazo para

as inscrições para o Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio) 2018. Os
interessados podem se inscrever pelo
site portal.inep.gov.br.  O valor da taxa
é R$ 82. As provas serão realizadas em
4 e 11 de novembro, dois domingos,

assim como em 2017.

Mais teatro
Hoje começa o Mais Teatro, evento
realizado pelo Sesc que promove

encontro e difusão de espetáculos,
oficinas, bate-papos, exposição, com

companhias teatrais de
reconhecimento internacional. O Sesc
fica na Rua Carlos de Carvalho, 3.367.

Curso
O Curso de Gastronomia da Univel vai

realizar treinamento gratuito de
Auxiliar de Cozinha Social. As vagas

são limitadas e as aulas ocorrerão uma
vez por semana, até novembro. Os

interessados devem comparecer com
comprovante de endereço e

documento com fotos. As entrevistas
serão realizadas dia

17 de maio, às 14h, no salão de
eventos da Univel.

Felicidades!

Paulo Sérgio Moca, Luzia Dantas
Freire, Márcio Conti Pereira, Maria

Júlia MAcarri e Pedro Henrique
Lugo Neto.

 ANA VALCANAIA e RAFAEL
AMARAL, em momento de
felicidade explêndida

VERA E  GRASI FOTOGRAFIAS

A bela
NATALIA
GEISSY

DIVULGAÇÃO
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FALTAM

29
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

Classificado antecipadamente às
oitavas de final da Libertadores e em
5º lugar no Brasileirão, mas vindo de
derrota no dérbi com o Corinthians, o
que tumultuou o ambiente interno, o
Palmeiras recebe o Júnior de Barran-
quilla nesta noite em busca de um tri-
unfo com uma boa exibição para ame-
nizar a pressão. O duelo, marcado para
as 21h45 no Allianz Parque, pela 6ª e
última rodada do Grupo 8 da Liberta-
dores, marca o início de uma sequên-

Verdão na Libertadores
cia de quatro jogos seguidos como
mandante para o Verdão.

Depois da equipe colombiana, o
Palmeiras receberá o Bahia pelo Bra-
sileirão, no sábado (19); o América-
MG pela Copa do Brasil, na quarta-
feira (23); e o Sport pelo Brasileirão,
no sábado seguinte (dia 26). É com
essa sequência caseira que o time
alviverde quer reencontrar a paz
com seu torcedor.

Por conta da desgastante sequ-

ência - não tem a semana cheia des-
de a dos dias 16 a 22 de abril - o téc-
nico Roger Machado não descarta
poupar alguns jogadores nesta noi-
te. Ainda mais porque sua equipe, a
de melhor campanha até aqui na Li-
bertadores, não pode mais perder a
liderança do Grupo 8. Por outro lado,
se vencer confirmará a melhor cam-
panha da primeira fase e se perder
poderá eliminar o sempre perigoso
Boca Juniors.

Vice-líder do Grupo 4 da Libertadores
com seis pontos, a cinco do River Plate,
o Flamengo recebe o lanterninha e já
eliminado Emelec nesta noite, pelo
complemento da 5ª rodada, às 21h45
no Maracanã. Como o colombiano Santa
Fé já atuou na rodada e foi derrotado
dentro de casa pelo líder, permanecendo
com quatro pontos, uma vitória hoje fará
o Rubro-Negro carioca consolidar uma
das vagas da chave para as oitavas de
final. Assim, poderá se preparar mais
tranquilo para o duelo pela liderança com
o River na última rodada, na próxima
quarta-feira (23), na Argentina. Em
relação ao time misto que perdeu para a
Chapecoense no fim de semana, pelo
Brasileirão, Guerrero (foto), suspenso, e
Pará, que teve lesão confirmada, são
baixas certas no Fla para esta noite.

ATLÉTICO-PR
Sem vencer há seis jogos, sendo
dois como mandante, o Atlético-
PR tenta se reencontrar com as
vitórias nesta quarta-feira, dia em
que recebe o Cruzeiro pela
partida de ida das oitavas de
final da Copa do Brasil, às
21h45, na Arena da Baixada.
O Furacão não vence há um mês,
desde o 5 a 1 sobre a
Chapecoense na estreia no
Campeonato Brasileiro. De lá
para cá empatou com o São
Paulo pela Copa do Brasil,
empatou com Grêmio e Bahia e
perdeu para Palmeiras e
Atlético-MG pelo Brasileirão, e
perdeu para o Newells Old
Boys pela Sul-Americana.

 FLA IMAGEM

ATLÉTICO-MG
Em clima de decisão, o Atlético-MG enfrenta a
Chapecoense nesta quarta-feira, às 21h45, em Santa
Catarina. O jogo vale vaga nas quartas de final da
Copa do Brasil. Além de buscar a classificação, o Galo
tenta evitar a possibilidade de cumprir um calendário
“vazio” até o fim do ano. Esse cenário - em que a
equipe disputa apenas o Campeonato Brasileiro a partir
de algum momento de maio - só ocorreu uma vez desde
2008, ano em que o clube comemorou o centésimo
aniversário. No jogo de ida com a Chape, a igualdade
prevaleceu com um empate sem gols em Belo Horizonte.

PLACAR DE ONTEM

SÉRIE OURO
Guarapuava  3 x 4 Cascavel

Campo Mourão  2 x 3 Marreco

LIBERTADORES
D. Sporting  0 x 1 Cerro Porteño

Delfín  1 x 0 At. Nacional
Colo-Colo  2 x 0 Bolívar
Monagas  1 x 2 Grêmio

SÉRIE B
CRB  1 x 4 Avaí

Criciúma  0 x 0 Juventude
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

No trabalho, assuntos que podem ser resol-
vidos nos bastidores vão trazer bons resul-
tados. É um bom momento para seguir seu
sexto sentido e aproveitar as chances de se
destacar na carreira. Cor: laranja.

To
ur

o

Bom dia para expandir seus horizontes e
conhecer lugares novos, especialmente na
companhia dos amigos. Só precisa ter cui-
dado para evitar uma briga com alguém da
turma. Cor: creme.

G
êm

os

Encontre tempo para equilibrar a carreira e
a convivência com a família. Melhor pen-
sar duas vezes antes de fazer cobranças a
quem ama, pois há sinal de estresse no
romance. Cor: roxo.

C
ân

ce
r O desejo de viver novas experiências con-

tinua em alta. Só tenha cautela para não
deixar que isso atrapalhe sua concentra-
ção no trabalho. Cor: lilás.

Le
ão

Hoje, adotar uma estratégia diferente e dei-
xar o comodismo de lado será a melhor
escolha. Pode ter surpresas no trabalho,
mas tudo indica que o resultado será posi-
tivo. Cor: azul-marinho.

V
ir

ge
m Nesta sexta, o serviço vai correr melhor

se unir forças com um colega. Aposte na
criatividade e confie nos colegas, assim,
terá mais chance de sucesso. Cor: azul.

Li
br

a

Bom dia para mergulhar no trabalho e colo-
car tudo em dia. Tarefas que precisam ser
feitas nos bastidores vão correr melhor. Mal-
entendido ou informações erradas podem
comprometer o serviço. Cor: lilás.

E
sc

or
pi

ão O contato com colegas e clientes também
vai fluir numa boa. Seu único desafio será
administrar melhor a sua grana, já que há
risco de se empolgar e gastar demais. Cor:
verde-escuro.

Sa
gi

tá
ri

o Conte com a ajuda dos familiares para se
recolocar no mercado, se está em busca de
uma oportunidade. Também pode receber
apoio financeiro, ou ajudar um parente que
esteja passando por dificuldade. Cor: pink.

Ca
pr

ic
ór

ni
o

Nesta quarta, o diálogo continua em desta-
que, mas é melhor ficar atenta para não
falar mais do que deve. Vale a pena manter
distância de fofocas. Cor: branco.

A
qu

ár
io Bom dia para organizar suas contas e até

descobrir uma nova fonte de renda. Melhor
não comentar sobre a sua boa sorte com
dinheiro: guarde isso em segredo e vai se
dar muito bem! Cor: creme.

 P
ei

xe
s É hora de colocar alguns assuntos pessoais

em primeiro plano. No trabalho, pode desem-
penhar tarefas que exigem iniciativa. Você
vai se entender bem com os colegas, mas
pode enfrentar rivalidade. Cor: azul-turquesa.
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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

 • REDE GLOBO    DEUS SALVE O REI

 • SBT

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Isadora sugere que Gabriela conver-

se com Rafael. Rodrigues ameaça Éri-
co. Úrsula conta para Bárbara que fi-
cou com Julinho. Vinícius se preocu-
pa com Érico. Tito fica nervoso quan-
do Jade é carinhosa com ele. Pérola
fica frustrada quando Márcio diz que
ela não precisa terminar seu namoro
por causa dele. Vinícius avisa a Vio-
leta e Rafael que não encontrou Érico
no sarau. Rodrigues e Silva levam Éri-
co para um lugar ermo.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta aceita o convite para jan-

tar com Lorde Williamson, e Darcy se
preocupa com a amada. Ernesto e Ema
discutem. Elisabeta anima Ema ao lhe
falar sobre o jantar com Lorde William-
son. Xavier afirma a Virgílio que Lucci-

no conhece a identidade do Motoquei-
ro Vermelho. Susana seduz Xavier.
Mariana se chateia com Brandão por
decretar o fim do Motoqueiro Vermelho.
Fani inventa para Cecília que sabe
como se comunicar com os mortos.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Fernanda confessa a Eduardo que

duvida de tudo e pede sua ajuda para
descobrir se Bárbara escondeu o di-
nheiro que supostamente Vladimir rou-
bou. Bárbara maltrata Liliana. Aurora
aceita voltar com Santiago mas pede
que mantenham as mentiras sobre sua
origem. Fernanda diz a Eduardo que
tem a obrigação de descobrir se seu
marido está dizendo a verdade ou não.
Adriano chantageia Priscila e deixa cla-
ro que, caso o delate, contará a todos
que Vladimir é o pai do filho que está

esperando. Fernanda pergunta a Fran-
co se ele está disposto a ajudá-la em
descobrir a verdade. Impressionado
como a semelhança de Artêmio com
seu pai, Santiago aparece disfarçado
diante dele e comunica que Dominga e
sua sobrinha morreram em um aciden-
te. Artêmio fica muito abalado ao saber
da morte de Aurora.

CARINHA DE ANJO
Cecília diz que ama Gustavo antes

de ir para o colégio. Leonardo fica até
mais tarde na empresa e rouba joias e
dinheiro do cofre da sala de Gustavo.
Dulce Maria pergunta para Cecília se é
verdade que ela se separou de Gusta-
vo. Cecília diz que os dois se desen-
tenderam, mas já está tudo bem. Cris-
tóvão descobre que Flávio falou em seu
nome com os árabes. Cassandra é rude
com Estefânia e diz que ela espera três
filhos de Vitor para segurar o casamen-
to. Estefânia pergunta o motivo da ga-
rota ser falsa com ela.

AMOR PROIBIDO
Nihat faz Saït confessar para Adnan

tudo que ele tramou contra ele e Adnan
acaba agredindo-o. Saït é preso. Bihter e
Behlul fazem planos de fugirem juntos
novamente. Nilay diz para Adnan que
nunca o perdoará por te desconfiado de
Behlul e Bihter e o magoa. Após Behlul
ameaçar sair de casa, Nilay desmaia e
cai pelas escadas e é levada ao hospital.

APOCALIPSE
Estela e Talita tentam acalmar Zoe.

Ricardo apresenta uma montagem de
vídeo feita para incriminar Benjamin.
Benjamin é trazido algemado. A popu-
lação esbraveja contra ele. Estela diz
para zoe confiar em Deus. Susana se
desespera. Guto se preocupa com Cé-
sar. Jonas diz que Ricardo armou tudo
isso para fazer com que Benjamin se
curve diante dele. César e Adriano ob-
servam aflitos. Ricardo diz que perdoa-
rá Benjamin caso ele o aceite como
único deus. Zoe diz que o marido não
se curvará. Benjamin encara Ricardo
e diz que ele é o próprio demônio.

 • BAND

Virgílio diz a Otávio que pode lhe ser útil por conhecer bem os inimigos do
rei. Amália presencia Catarina pedindo desculpas ao pai em seu delírio provo-

cado pela doença. Amália pensa em sugerir a Afonso que inicie uma busca por
Augusto. Amália consegue convencer Afonso a mandar uma mensagem aos

reis de Cália sobre a doença de Catarina, com a esperança de que eles
encontrem Augusto. Catarina decide escrever uma carta para Augusto. Osiel

manda Glória escolher entre ele e Ístvan. Delano entrega a carta de Catarina a
Augusto e avisa que a filha está à beira da morte.

Ísis pergunta a Amália se ela está defendendo as bruxas. Durante um
delírio por causa da peste, Catarina revela a Afonso que o ama.

Em delírio, Catarina
pede desculpas ao pai
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