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Semana da criança
Amanhã é o Dia da Criança e as comemorações nas escolas

municipais começaram ontem, no Caic do Bairro Santa
Cruz, com muita recreação e 15 mil lanches distribuídos. A

festa continua hoje no Centro Esportivo Ciro Nardi.
 Pág.11

A indústria de transformação puxou as contratações com carteira assinada em Cas-
cavel no mês de agosto. O setor foi responsável pela criação de 68 postos de traba-

lho formais. O saldo geral, no entanto, foi negativo  e 32 vagas foram fechadas.
 Pág.13

Indústria barra demissões
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A Assembleia Legislativa do Pa-
raná (Alep) realizou ontem duas ses-
sões plenárias, sendo uma ordiná-
ria e outra, também ordinária, mas
antecipada do dia 11 de outubro
(quarta-feira). Durante as sessões,
ocorridas após acordo entre as lide-
ranças do Governo e da Oposição, o
projeto de lei nº 356/2017, do Po-
der Executivo, foi aprovado em ter-
ceira votação e em redação final. A
matéria trata da possibilidade de o
Governo do Estado levantar nume-
rário referente aos depósitos judici-
ais e administrativos, transferindo
os valores para a quitação de preca-
tórios, em conformidade com o que
dispõe a norma constitucional.

A proposta tramitou na forma de
substitutivo geral, que retirou os
pontos de discordância com o Po-
der Judiciário, mantendo apenas a
compensação de dívida ativa tribu-
tária com créditos de precatórios.

Depósitos
quitarão

precatórios

Também em segundo turno de votação, foi aprovado o projeto de lei nº
350/2017, que reconhece a Associação de Municípios do Paraná e as
associações regionais de municípios do Paraná como entidades repre-
sentativas dos municípios do Paraná. A matéria é de autoria dos deputa-
dos Ademar Traiano (PSDB), Plauto Miró (DEM), Jonas Guimarães (PSB),
Claudio Palozi (PSC) e Evandro Araújo (PSC). Também em segunda dis-
cussão foi aprovado o projeto de lei nº 373/2017, do deputado Evandro
Junior (PSDB), que concede o título de utilidade pública ao Instituto Cons-
tâncio Pereira Dias de Responsabilidade Socioambiental, com sede em
Maringá. As duas matérias não receberam emendas de plenário e, com
requerimentos de dispensa de votação da redação aprovados, seguem
para sanção, ou veto, do Poder Executivo.

 Sessão realizada
ontem na

Assembleia
Legislativa do

Paraná

Fundo Especial
Projeto de lei complementar, de autoria do

Poder Executivo, que cria o Fundo Especial da
Procuradoria-Geral do Estado (PGE), passou em

segundo turno de votação.  A proposição
recebeu 29 votos favoráveis e 10 contrários.

Como não recebeu emendas e com o
requerimento de dispensa de votação da

redação final aprovado, a matéria agora seguirá
para sanção, ou veto, do Governo do Estado.  Na

prática, a proposta estabelece condições para
que tesoureiros da instituição sejam substituídos

por suplentes em casos de férias, licenças e
afastamentos. E ainda possibilita alterações ou
retificações do plano anual de gastos da PGE

durante o exercício financeiro.

PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

M unicípios
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FCC em campo

dicou o ritmo do time: “faz parte,
mas atrapalhou sim. Estávamos
muito bem e para recuperar o ritmo
de jogo é difícil”.

Na segunda fase do certame, o
FC Cascavel venceu a Portuguesa
no mesmo estádio, com um gol de
falta de Felipe Xis. Para o jogo de
quarta, Ivan acredita que encontra-
rá mais dificuldades. “Toda a partida
no Uady Chaiben é complicada, por-
que o gramado é muito ruim. Além
disso, o time deles, como foi elimina-
do da Taça FPF, deve ser reforçado
com o retorno de alguns jogadores
que disputaram a Taça”, avaliou Ivan,
que terá os desfalques de Patrick,
machucado, e Everton, suspenso.

Depois 40 dias sem jogar, o FC
Cascavel Sub-19 volta aos grama-
dos nesta quarta-feira pelo Cam-
peonato Paranaense da categoria.
O jogo será em Londrina contra a
Portuguesa Londrinense, no Está-
dio Uady Chaiben, às 15h30. A
partida é a primeira da terceira fase
da competição.

A última partida do time sub-
19 do FCC foi no dia 30 de agos-
to, em casa, no empate sem gols
contra o Paraná Clube. Desde en-
tão, os comandados do técnico
Ivan Mororo Alves têm treinado
forte. No entanto, o treinador ava-
lia que a paralisação do campeo-
nato devido a julgamentos preju-

Terceira fase
A terceira fase do
Paranaense Sub-19 que
conta com oito times
divididos em dois grupos.
Os jogos serão de ida e volta
dentro das chaves e os dois
melhores de cada se
classificarão para a
semifinal. O FCC está no
Grupo G, que conta também
com Coritiba e Andraus
Brasil. O outro é composto
por Paranavaí, Iraty,
Londrina e Paraná Clube.

 A Federação Paranaense de Futebol confirmou que o mata-mata da se-
mifinal terá início neste domingo e definirá os finalistas na próxima semana.
Todas as partidas da semifinal estão marcadas para iniciar às 11h05, com Rio
Branco e FC Cascavel fazendo o confronto de ida no Estádio Nelson Medrado
Dias, em Paranaguá, e Toledo e Maringá se enfrentando no Estádio 14 de
Dezembro. Na rodada decisiva, os mandos de campo se inverterão, no pró-
ximo dia 22, domingo da semana que vem.

FÁBIO DONEGÁ

Taça FPF
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Foram cinco meses de inves-
tigação por meio de uma CPI da
Câmara de Vereadores e muita
polêmica a respeito do contrato
da antiga gestão com empresas
para fazer a limpeza de fossas
em escolas municipais e Cmeis
(Centros Municipais de Educa-
ção Infantil).

Falta de fiscalização do contra-
to por parte da secretaria de Edu-
cação; serviço solicitados a mais
em escolas do que o efetivo núme-
ro de fossas e o pior: um contrato
de mais de R$ 2 milhões para o tra-
balhor, sendo que na maioria das
escolas era possível fazer a ligação
gratuita de esgoto.

E isso foi feito, de acordo com o
Legislativo, em 26 escolas. O pro-

De olho na limpeza de fossas
blema é que mesmo diante de tan-
ta polêmica a prefeitura lançou um
edital para contratar empresa para
fazer a limpeza por 12 meses. Será
no dia 25 deste mês, com valor de
R$ 597.040,00.

Os vereadores que acompanha-
ram de perto a investigação prome-
tem ficar de olho. “Sabemos que
em muitas escolas do interior a
Sanepar não tem capacidade téc-
nica para fazer a ligação do esgoto.
Foi feita essa ligação em 26 esco-
las, de forma gratuita, e em muitas
regiões onde o esgoto ainda não
passa o serviço é necessário. Po-
rém, vamos ficar de olho para sa-
ber se dessa vez haverá fiscaliza-
ção”, afirma o vereador Misael Jú-
nior, que foi presidente da CPI.

De perto
O vereador Celso Dal Molin, que
começou a investigação a respeito
do serviço de limpeza de fossas que
resultou na CPI, garante que vai,
inclusive, às escolas onde o serviço
for realizado, para saber se tudo
estará nos ‘conformes’. “Temos que
ter cuidado com o valor
empenhado, cuidado com a
fiscalização, entendemos que em
muitas escolas de interior o serviço é
necessário, porém, vamos ficar
atentos para que não haja o mesmo
problema”.

... A contratação do serviço é
necessária para o atendimento das
escolas do interior e também em
função da necessidade de
esgotamento de fossas existentes nas
unidades onde foi feita a ligação do
esgoto. Dependendo da situação, é
necessário primeiramente esgotar a
fossa para depois aterrá-la.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

De acordo com a
prefeitura...

MISAEL E CELSO, à frente das investigações, prometem ficar atentos a novo contrato
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 Paranaense
Agora a equipe feminina adulta de Cascavel se prepara para defender o título
estadual na fase final da Chave Ouro do Paranaense, que será realizada neste

fim de semana em Maringá. As cascavelenses enfrentam o time Campo
Mourão no sábado, pela semifinal, em busca de vaga na decisão de domingo

contra quem passar da outra semi, entre Maringá e Matelândia.

Atípico pro handebol
Acostumado com as vitórias,

o handebol feminino de Cascavel
teve um fim de semana atípico,
com derrotas em momentos de-
cisivos de competições nas cate-
gorias adulta e menores.

Na fase final da Chave Ouro do
Campeonato Paranaense de Han-
debol Juvenil (Sub-18), as coman-
dadas do técnico Marcos Galhar-
do perderam a semifinal para o time
de Maringá, anfitrião das disputas,
por uma diferença de 15 gols: 31 a
16. No dia seguinte, no domingo,
praticamente devolveram o placar
em cima da equipe de Toledo, na
disputa pelo troféu de bronze: 31
a 17. Na final, as maringaenses ven-
ceram Alto Paraná por 34 a 28.

Já pela Conferência Sul-Sudes-
te da Liga Nacional, na categoria
adulta, o time cascavelense amar-
gou duas derrotas fora de casa e
deu adeus à disputa, que entra na
segunda fase a partir de hoje.

As cascavelenses perderam
na noite de quinta-feira em Ca-
xias do Sul (RS) para a UCS/
Farroupilha, que pontuou pela
primeira vez no campeonato ao
vencer por 27 a 22, e na noite
de sábado em Blumenau (SC),
por 33 a 25.

Com isso, terminou sua parti-
cipação na Liga na quinta coloca-
ção com quatro pontos, atrás de
São Bernardo (SP), líder com 12
pontos, Pinheiros (SP), vice-líder
também com 12, Blumenau, ter-
ceiro colocado com 10 e Concór-
dia (SC), quarto também com 10
pontos. Já Guarulhos (SP), Marin-
gá e UCS/Farroupilha também
deram adeus à competição.

 JORNAL INFORMANTE

LHPR

Cascavelenses
tiveram disputas
pela Liga e pelo
Estadual Sub-18
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

‘Paladino’ significa um cavalei-
ro errante da Idade Média, que bus-
cava façanhas que comprovassem
o valor e a correção. Foi com esse
substantivo que algumas pessoas
na plateia da Câmara - e até nos
bastidores - intitularam os vereado-
res de Cascavel.

Isso porque os vereadores fi-
zeram uma moção - mais uma - e
aprovaram, repudiando a exposi-
ção realizada no Museu de Arte
Moderna de São Paulo, que na in-
terpretação de muitos incita a por-
nografia e a pedofilia, consideran-

Autor
Apesar das manifestações contra
e a favor no tititi, o autor da
moção, Misael Júnior, defendeu
que o Legislativo precisa lutar
contra esse tipo de incitação
contra a instituição ‘família’.
“Estamos percebendo uma união
de todos que entendem que a
família tradicional precisa ser
respeitada. Não aceitamos que
tentem tirar a inocência das
nossas crianças”, ressalta.
“Apenas quem defende esse tipo
de atitude, pelo que vemos, são
os próprios artistas de uma
grande rede de televisão que
ganham milhares de reais por
mês, que não pagam impostos.
Mas percebemos que em todo o
País as pessoas estão até
deixando de assistir as
telenovelas dessa rede porque
ferem a moral”, complementa.

O único vereador que não assinou a moção e ainda votou
contra mas, dessa vez, sem discurso, foi Paulo Porto. “Respeito
a opinião dos vereadores. Porém, temos assuntos locais que

incomodam muito mais do que uma exposição em São Paulo, e
não vemos os vereadores aqui se preocupando”, lamenta.

“Paladinos” da moralidade

do que um homem nu foi coloca-
do para ser tocado por crianças
durante a exposição.

Tá certo que a maioria do ‘pes-
soal’ mostrou ser contra a expo-
sição, mas a grande dúvida que
ficou é o que uma moção de Cas-
cavel vai interferir para um Museu
de São Paulo, ou para um assun-
to de repercussão nacional. E
também o grande esforço dos le-
gisladores em ‘julgar’.

Único contra

 VEREADORES aprovaram a
moção durante a sessão de ontem
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O domingo chuvoso não foi dia de criança
ficar em casa. Pelo menos não para os
participantes da 2ª edição da Copa Kids,
realizada no ginásio de esportes do CEU
(Centro de Esportes e Artes Unificados)
Jair João Bordignon, localizado ao lado do
Estádio Olímpico Regional, em Cascavel.
Equipes de toda a região participaram das
disputas, que reuniram cerca de 200
jovens com até 16 anos de idade.
Destaque para a participação dos
integrantes da equipe do projeto social
Das Ruas para o Tatame, que funciona
no local das disputas e também na
academia X-Fit, no Bairro Periolo, em
Cascavel, e na cidade de Turvo.

O fim de semana chuvoso impossibilitou
a realização dos jogos programados para
o Campeonato Terrão do Jardim
Colonial. Com isso, os jogos deverão ser
confirmados para este domingo. O certo
mesmo é que o time da Frutana lidera a
classificação, seguida por Zé Milton e
JG Construções. Fúria/Mercado
Samara, Juventude, Bar Fortaleza, Treme
Terra, Titânio, Recanto Colmeia, 100%
Interlagos, União Independente e Auto
Escola Avenida, respectivamente,
completam a classificação.

ASSEPAR
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A Copa da Liga Ferronatto de Futsal teve a terceira rodada realizada de forma antecipada na noite de segunda-feira, no ginásio da
Coopavel - a 2ª rodada estava marcada para a quadra da Neva. Pior para a equipe da Fercaus, que não compareceu ao local do

jogo com a Alternativa e perdeu por WO. Já os Predadores aplicaram 4 a 2 na Diferral, a Oral Sin goleou o Armazém das
Bebidas por 6 a 2 e a Madeiras Ferronatto venceu o Controle Sistemas/Frutaria Campos por 6 a 5, num jogo que terminou

empatado por 2 a 2 no primeiro tempo e que teve o time da Frutaria em vantagem por 5 a 3 no placar na segunda etapa, mas o
time da madeireira buscou a virada. A 4ª rodada, na segunda-feira (16), também será na Coopavel.

LDF
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E reina a paz...
Depois da bandeira branca hasteada por Jaime Vasatta, na
sessão de segunda, dessa vez foi o próprio Alécio Espínola

que sinalizou uma trégua a Fernando Hallberg. Hallberg
protocolou um requerimento com pedido de informações e

cópia de todo o processo de imunidade tributária de
Cascavel. Alécio se adiantou, e levou à sessão de ontem

toda a documentação solicitada.

Ti-ti-ti
Depois que Alécio pediu a
retirada do requerimento,
já que tinha a
documentação, Hallberg,
Paulo Porto e o diretor do
Legislativo Mário Galavotti
ficaram pelo menos um
minuto de ti-ti-ti. Hallberg
estava tirando dúvida se
acatava ou não o pedido, e
respondeu a Alécio
questionando se a
documentação era mesmo a
resposta que queria ou era
um documento dizendo
que não havia a
documentação.

Paciência de Jó
Alécio, com paciência de
Jó e toda sinalização de
paz, respondeu dizendo
que sim, era a
documentação solicitada
pelo vereador, e que se
houvesse mais alguma
dúvida, Hallberg seria
prontamente atendido.
Pelo menos de um dos
lados, parece que a

pombinha da paz voltou a
bater as asas.

Lembrando...
Os dois vereadores estavam ‘se
pegando’, quase nos tapas,
por conta do projeto que
regulamenta a atuação do
Conselho Tutelar em Cascavel.
Estava em andamento um
projeto do Executivo. Depois,
Hallberg e Cia protocolaram
um substitutivo, que travou o
andamento do primeiro
projeto. E foi aí que toda a
confusão começou, com
direito a denúncia
formalizada na Câmara de
Alécio contra Hallberg.

Economizou mesmo?
É com essa dúvida que o
vereador Jorge Bocasanta
pediu cópia dos balanços
orçamentários da prefeitura de
2014, 2015 e 2016. A
intenção dele é comparar com
os balanços deste ano e
verificar se a gestão Paranhos
economizou mesmo tudo o que
a prefeitura vem divulgando...

GASTOS COM TELEFONE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O vereador Serginho Ribeiro também pediu informações com
relação a gastos com telefone da prefeitura de Cascavel. Ele
disse ter recebido informações sobre um gasto alto de ligações
de telefone fixo para celular. Dependendo da resposta, o vereador
disse que pode solicitar a compra de um celular para fazer
essas ligações, o que resultaria em economia para o município.

 O vereador Paulo Porto fez um requerimento novamente
pedindo informações sobre a fiscalização do transporte
escolar rural.

 É que só agora a Comissão de Educação recebeu um
ofício da Prefeitura dizendo que o relatório está pronto, as
empresas foram notificadas e a administração aguarda
resposta para encaminhar a documentação.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Suspeita
de crime
ambiental
Um requerimento soli-

citado pelo vereador Pau-
lo Porto e que foi aprova-
do na sessão de ontem
para encaminhamento
chamou a atenção. É que
se trata do pedido de in-
formação a respeito de
um possível crime ambi-
ental em uma área cedi-
da para uma entidade.

O caso teria ocorrido
no distrito de São Salva-
dor, de acordo com o ve-
reador proponente do re-
querimento. Moradores
teriam feito a denúncia, e
por isso o pedido de infor-
mações à Prefeitura. “Se-
gundo moradores, na
área, diversas árvores do
tipo canela estavam plan-
tadas, e é um tipo de ár-

vore que precisa ser pro-
tegida de acordo com le-
gislação estadual. A infor-
mação é de que árvores
foram cortadas no local”,
explica o vereador.

 O vereador Mauro Seibert, durante sessão de ontem, entrou
em absoluta contradição com relação ao projeto de sua autoria,
que prevê multa a quem não separar corretamente o lixo. Ele
pediu adiamento por oito sessões da votação do projeto, para
que ele seja discutido de forma mais ampla. Na sessão de
segunda-feira, o mesmo vereador foi absolutamente contrário
ao pedido de adiamento feito por Serginho Ribeiro, por
apenas três sessões. A justificativa de Mauro é de que cinco
emendas entrariam no projeto, que pode até ser retirado para
colocação de um substitutivo. Ou seja, todas as incansáveis
horas de blábláblá na
sessão de segunda-feira
foram em vão!

Vereador fez requerimento após
receber denúncia de corte de
ÁRVORES DE CANELA

Contradição
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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.
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Wilton Goulart dos Santos e Doralice dos Santos
2- Alexander Renato Vieira da Luz e Daiana Karina Bonine Oliveira
3- Maycon Rodrigo Fernandes Bonatti e Adrielli Angélica Bramé
4- Reinaldo Fernandes de Paula e Lucilde Carmen Pereira
5- Wellington José Nanir Oliveira e Gabrielly Vitoria Marcondes Pires

Tricolores às 21h45
O horário “nobre” da quarta-feira
de futebol do Brasileirão terá os
tricolores paulista e gaúcho em
campo às 21h45 desta quarta-
feira. O Grêmio joga em casa
contra o Cruzeiro e o São Paulo
desafia o Atlético-MG em Belo
Horizonte (MG).
Sem perder há quatro rodadas e
fora de zona de rebaixamento, o
time do Morumbi está reforçado
com o lateral-esquerdo Júnior
Tavares, que volta de suspensão.
Ele será titular na vaga de Edimar.
Por outro lado, o atacante
Gilberto, lesionado, está fora.
Rodrigo Caio, que ontem esteve
com a seleção brasileira, está
confirmado no time. Já Cueva e
Arboleda, que também foram a
campo ontem pelas eliminatórias,
estão fora. No Grêmio, terceiro
colocado, a meta é vencer seu
algoz da semifinal da Copa do
Brasil para retornar à vice-
liderança do Brasileirão. Para
isso, Pedro Geromel e Kanneman
voltam a formar dupla de zaga. Já
Ramiro e Luan ainda não estão
disponíveis no setor de criação.

 Furacão x Dragão
Após uma pausa de dez dias por
conta das datas Fifa para jogos
pelas eliminatórias da Copa
2018, a Série A do Brasileirão
tem reinício nesta quarta-feira
com a realização de seis jogos
pela 27ª rodada. O Atlético-PR
abre a jornada em casa contra o
Atlético-GO, às 19h, na Arena da
Baixada. Oitavo colocado e sem
vencer há duas rodadas, o
Furacão busca pontos para se
reaproximar do G6 da
classificação. Já o Dragão
precisa desesperadamente da
vitória para deixar a
lanterninha do campeonato
após longo período como último
colocado. Em busca dos três
pontos dentro casa, o técnico
Fabiano Soares só não conta
com Nikão e Cleberson, que se
recuperam de lesão. Já o
zagueiro Paulo André é dúvida,
com dores musculares.

Sem vencer há sete jogos e ameaçado de cair para a última posição na tabela de
classificação nesta rodada, o Coritiba desafia o Corinthians interessado apenas na vitória
em Itaquera, às 21h. Um tropeço diante do líder aliado a uma derrota do arquirrival
Atlético-PR nesta noite significará a lanterninha da classificação para o Coxa. Além da
pressão pela má situação, os desfalques são problemas no Alviverde paranaense. São
quatro ausências para o técnico Marcelo Oliveira: o meia Anderson, por opção, e os
atacantes Getterson, Alecsandro e Kleber, todos em recuperação de lesão. Por outro lado, o
jogo com o Corinthians é visto como ótima oportunidade para o Coritiba recuperar as
forças, como foi na reta final do Brasileirão 2016, quando Pachequinho assumiu a equipe.
No Alvinegro paulista, Fagner, Gabriel e Romero estão fora por lesão e Pablo por lesão. Já
Balbuena é dúvida. Assim, a dupla de zaga pode ter a improvisação do volante Warian,
que ainda não estreou pela equipe principal, e Pedro Henrique.

CORITIBA
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AS MORTES NO TRÂNSITO

 Índice
Em sua prestação de
contas, o Observatório
Social mostrou
preocupação pelo fato de o
Município de Cascavel ter
aplicado apenas 17% da
receita na educação,
quando a legislação obriga
no mínimo 25%. Segundo a
prefeitura, historicamente
os 25% são atingidos no
último quadrimestre, com o
pagamento do 13º salário.
No caso deste ano, também
há vários empenhos a
serem lançados e os 17%
são referentes aos dois
primeiros quadrimestres.
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A parceria
entre os

municípios de
Cascavel e
Toledo no

setor
tecnológico da

educação

A decisão do
governo do

Paraná, com
aval da

Assembleia
Legislativa, em

congelar salários
do funcionalismo

O crescente número de mortes por atropelamen-
to no trânsito de Cascavel é preocupante e há ne-
cessidade de frear esse trágico avanço. Conforme
mostrou o Hoje News na edição de ontem, neste
ano 17 pessoas morreram atropeladas, um aumento
de 21% em relação ao ano passado quando no
mesmo período ocorreram 14 mortes.

Há casos em que, lamentavelmente, o pedestre
foi atropelado na faixa destinada a ele. Isso mostra
falta de atenção dos condutores. Com as mudan-
ças na Avenida Brasil, a pista da principal via da
cidade ganhou mais agilidade e, consequentemen-
te, muitos motoristas têm aproveitado para acele-
rar, aumentando ainda mais os riscos.

É impossível não haver preocupação com os
números crescendo, mas a bem da verdade, a
grande maioria dos atropelamentos são mortes evi-
táveis. Também é preciso mais conscientização
de todos e respeito nas vias públicas.

Os principais riscos para os pedestres são: com-
portamento dos condutores, especialmente em re-
lação ao excesso de velocidade, beber e dirigir, in-
fraestrutura inadequada ou inexistente para pedes-
tres. Cascavel tem evoluído na questão de mobili-
dade urbana com pistas adequadas para caminha-
das e ciclovias. Isso faz aumentar o número de pe-
destres e a atenção de todos precisa ser redobra-
da. Que haja paz no trânsito!

 Oxímetros
Nesta semana foram
entregues os oxímetros à
Unidade de Cuidados
Intermediários (UCI) do
Hospital Universitário.
Segundo a enfermeira Ana
Tamara Kolecha Giordani,
coordenadora de
enfermagem da ala, os
equipamentos auxiliarão no
atendimento e tornará a
assistência mais segura e
eficaz. “Conseguiremos
monitorar 24 horas, evitando
riscos para os bebês”,
afirmou a coordenadora. Os
bebês da UCI, em sua grande
maioria, são provenientes da
UTI neonatal.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

31
Quarta

Curitiba

18 28
Quinta

27
Quarta

25
Quinta

18

Fases da lua
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nt

e:
 S

im
ep

ar

16

CHEIA
05/10 - 15h40

23

CRESCENTE
27/09 - 23h53

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Parcialmente
nublado com chuvas

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas isoladas

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas isoladas

Parcialmente
nublado com chuvas

poucas nuvens
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Megasena
Concurso: 1975

08 11 24 26 47 57

Dupla sena
Concurso: 1703

03 13 23 43 44 461º sorteio

15 22 28 29 45 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1569

02 04 08 09 10 12 13
14 16 18 20 21 23 24 25

Quina
Concurso: 4503

21 30 47 55 67

Timemania
Concurso: 1093

01 33 44 46 52 60 67
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1804

06 07 09 14 24 32 34 39
40 44 58 65 69 70 74 76

77 88 91 98
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5221

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

77984
32304
77107
19978
21649

SANTA CRUZ-PE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 55 26 16 7 3 36 15 21
2º Santos 47 26 13 8 5 27 16 11
3º Grêmio 46 26 14 4 8 41 22 19
4º Cruzeiro 44 27 12 8 7 34 24 10
5º Palmeiras 43 26 13 4 9 36 27 9
6º Botafogo 40 26 11 7 8 34 28 6
7º Flamengo 39 26 10 9 7 34 25 9
8º Atlético-PR 34 26 9 7 10 29 30 -1
9º Atlético-MG 34 26 9 7 10 29 31 -2
10º Vasco 33 26 9 6 11 26 37 -11
11º Vitória 32 26 9 5 12 32 38 -6
12º Chapecoense 32 26 9 5 12 30 38 -8
13º Bahia 31 26 8 7 11 32 33 -1
14º São Paulo 31 26 8 7 11 34 37 -3
15º Ponte Preta 31 27 8 7 12 28 35 -7
16º Fluminense 31 26 7 10 9 34 36 -2
17º Sport 30 26 8 6 12 31 38 -7
18º Avaí 30 26 7 9 10 16 30 -14
19º Coritiba 28 26 7 7 12 25 33 -8
20º Atlético-GO 25 26 7 4 15 25 40 -15

SÉRIE A

HOJE
19h30 Botafogo x Chapecoense
19h30 Atlético-PR x Atlético-GO
21h Corinthians x Coritiba
21h45 Atlético-MG x São Paulo
21h45 Grêmio x Cruzeiro
21h45 Avaí x Vasco

AMANHÃ
17h Flamengo x Fluminense
17h Vitória x Sport
17h Ponte Preta x Santos
21h Palmeiras x Bahia

27ª RODADA

BRASILEIRÃO
19h30 Botafogo x Chapecoense
19h30 Atlético-PR x Atlético-GO
21h Corinthians x Coritiba
21h45 Atlético-MG x São Paulo
21h45 Grêmio x Cruzeiro
21h45 Avaí x Vasco

JOGAM HOJE

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
Holanda 2x0 Suécia

Grécia 4x0 Gibraltar
Portugal 2x0 Suíça
Estônia 1x2 Bósnia
Letônia 4x0 Andorra

Luxemburgo 1x1 Bulgária
França 2x1 Belarus
Bélgica 4x0 Chipre
Hungria 1x0 Ilhas Faroe

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
Austrália 2x1 Síria

MUNDIAL SUB-17
Espanha 4x0 Níger

Costa Rica 2x0 Guiné
Coreia do Norte 1x2 Brasil

Irã 4x0 Alemanha

PLACAR DE ONTEM

A última rodada das Eliminatórias
Europeias confirmou que só uma das
duas potências que integraram o Gru-
po A vai à Copa do Mundo de 2018.
Enquanto a França garantiu a vaga
direta ao bater Belarus por 2 a 1, a
Holanda ficou fora até da repescagem
mesmo tendo vencido a Suécia por
2 a 0. Com os resultados da tarde de
ontem, os franceses encerraram o
qualificatório na liderança da chave,

França na Copa
e Holanda fora

com 23 pontos. Já suecos e holan-
deses somaram 19, mas o país es-
candinavo ficou com a segunda posi-
ção e consequentemente a vaga na
repescagem por ter melhor saldo de
gols (17 a 9). Os suecos, vice-cam-
peões mundiais em 1958 e medalhis-
tas de bronze em 1994, conhecerão
seu rival na repescagem na terça-fei-
ra, em sorteio que será realizado na
sede da Uefa, na Suíça.

Portugal só tinha uma opção para garantir
vaga direta na Copa do Mundo da Rússia,
em 2018. Tinha que vencer a Suíça nessa
terça-feira, em Lisboa, para terminar na
liderança do Grupo B das eliminatórias da
Europa. Mesmo com Cristiano Ronaldo
distante dos seus melhores dias, o time
comandado por Fernando Santos venceu por
2 a 0 e fez a festa de 65 mil pessoas no
Estádio da Luz, e de milhares de portugueses
espalhados pelo planeta. Os gols da partida
foram marcados por Djourou, contra, e
André Silva. Para os suíços, a missão agora
é disputar a repescagem.

EFE

Prefeito Leonaldo
Paranhos ao justificar
para o presidente da

Cettrans sua ausência
na Escola de Governo
durante a explanação

dos dados.

“Primeira vez
que eu falto na
escola, vou ser

suspenso?”

DIVULGAÇÃO
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Um dia de muita diversão
Crianças que estudam nas es-

colas municipais participaram de
uma festa e tanto na terça-feira
(10). Elas fizeram parte da Sema-
na da Criança Feliz, promovida pela
Prefeitura de Cascavel em alusão
ao Dia da Criança, celebrado na
quinta-feira (12).

A programação da tarde de on-
tem, que envolveu alunos do Bair-
ro Santa Cruz, contou com muitas
brincadeiras como a dança das
cadeiras, cama elástica, pintura
facial e corporal, música e até lan-
che. Segundo o coordenador do
evento, Dejair Marcio, a festa co-
meçou na segunda-feira (9) e se-
gue até à tarde de hoje aos alu-
nos que fazem parte dos Territóri-
os Cidadãos.

“Foram preparados mais de
15 mil lanches e cinco mil litros
de refrigerante para serem distri-
buídos durante toda a programa-
ção. A estimativa é de que 16 mil
crianças participem. Somente no
Santa Cruz foram cerca de três
mil”, relata.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Tarde foi de
muita brincadeira

no Caic
Santa Cruz

 O prefeito Leonaldo Paranhos, que esteve no Caic Santa Cruz, co-
menta que este ano um novo formato de festa às crianças foi implanta-
do. Caso seja aceito pela população, será estudado para os próximos
anos. “Antes, a festa das crianças não priorizava as próprias crianças.
Esse novo modelo que foi projetado para este ano parece que deu
certo, pois vemos as crianças felizes, brincando, se divertindo e é essa
alegria que queremos ver”, diz.

Continua
A festa continua hoje, no Centro
Esportivo Ciro Nardi. Após um
intervalo, a programação será
retomada entre os dias 16 e 20
de outubro, das 10h às 15h, na
Casa da Cultura, Centro Cultural,
Igreja do Lago e no Centro de
Esportes e Artes Unificados.
Neste último caso, participam as
crianças que não pertencem às
escolas dos Territórios.

 Novo formato
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1) Das 8h30 às 11h30: além das crianças da
comunidade, participam alunos que

estudam nesse horário de aulas as escolas:

 Escola Municipal Emília Galafassi
 Escola Municipal Diva Vidal
 Escola Municipal Ana Neri
 Escola Municipal Professora Dilair
 Escola Municipal Hércules Bosquirolli
 Escola Municipal Rubens Lopes

Das 14h às 17h, no mesmo local,
participam   alunos que estudam nesse

horário das escolas:
  Escola Municipal Gladis Maria Tibola
 Escola Municipal Romilda Ludwig
 Escola Municipal Maria Neres
 Escola Municipal Luiz Vianey Pereira
 Escola Municipal Nicanor Silveira Schumacher
 Escola Municipal Florêncio Carlos de Araújo Neto
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NOTAS

Responsável pela defesa do pre-
sidente Michel Temer na denúncia
que tramita na Comissão de Consi-
tuição e Justiça (CCJ) da Câmara
dos Deputados, o advogado Eduar-
do Carnelós disse que as acusa-
ções da Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) foram feitas com base
em depoimentos de “confessos
criminosos” e não possuem “ne-
nhum elemento de prova”. Duran-
te 27 minutos, Carnelós apresen-
tou os argumentos aos deputados
da comissão e concluiu pedindo
que eles não autorizem o prosse-
guimento da denúncia, segundo ele,
formulada com métodos “escusos
e inaceitáveis” por respeito “às ins-
tituições e à democracia”.

O advogado falou na primeira
reunião da CCJ destinada a discu-
tir as acusações da PGR contra Te-
mer e dois ministros, Eliseu Padi-
lha e Moreira Franco, pelos crimes
de organização criminosa, logo
após o deputado Bonifacio de An-
drada (PSDB-MG) apresentar pare-
cer contrário à denúncia. Temer é
acusado ainda de obstrução de Jus-

Lucro milionário
O Ministério Público Federal em São
Paulo (MPF-SP) acusa os irmãos
Joesley e Wesley Batista,
empresários do grupo J&F, de terem
lucrado R$ 238 milhões ao comprar e
vender ações das próprias empresas,
além de dólares, enquanto
negociavam um acordo de delação
premiada com a Procuradoria-Geral
da República (PGR). Eles foram
denunciados ontem pelo órgão
pelos crimes de uso indevido de
informação privilegiada e
manipulação do mercado.

Denúncia rejeitada
Por unanimidade, a Segunda
Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) rejeitou ontem
denúncia do ex-procurador-geral
da República Rodrigo Janot contra
o senador Renan Calheiros
(PMDB-AL) e o deputado federal
Aníbal Gomes (PMDB-CE), na
Operação Lava Jato. A denúncia é
de fevereiro. O colegiado seguiu
voto do relator ministro Edson
Fachin. O magistrado entendeu
que não há provas para justificar a
abertura de ação.

Defesa Civil
A Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil irá enviar a
partir de segunda-feira (16) alertas
de eventos meteorológicos
severos por mensagens de texto
(SMS) a todos os 399 municípios
paranaenses. O sistema foi
desenvolvido pela Secretaria
Nacional de Defesa Civil e
começou a funcionar em junho,
com projeto-piloto, em cinco
municípios do Estado. O serviço
estará disponível a todo o território
nacional até março de 2018.

“Confessos criminosos”

tiça. Em diversos momentos, Car-
nelós criticou os métodos e a “for-
ma desrespeitosa” como atuou o
ex-procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, autor da denúncia.

O advogado de
Temer, Eduardo

Carnelós, fala na CCJ
da Câmara dos

Deputados

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

 CONTRADIÇÕES
“Tudo está baseado nas palavras de
confessos criminosos que, para
escapar de malfeitos admitidos, se
dispuseram a atender à pretensão do
ex-procurador-geral da República,
que sempre foi acusar o presidente,
para o afastar do poder”, afirmou.
Segundo Carnelós, os próprios
delatores se contradizem em suas
afirmações. Uma conversa do dono
da JBS, Joesley Batista, com o
executivo do grupo, Ricardo Saud,
foi destacada pela defesa de Temer.
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A Assembleia Legislativa do Pa-
raná (Alep) realizou ontem duas ses-
sões plenárias, sendo uma ordiná-
ria e outra, também ordinária, mas
antecipada do dia 11 de outubro
(quarta-feira). Durante as sessões,
ocorridas após acordo entre as lide-
ranças do Governo e da Oposição, o
projeto de lei nº 356/2017, do Po-
der Executivo, foi aprovado em ter-
ceira votação e em redação final. A
matéria trata da possibilidade de o
Governo do Estado levantar nume-
rário referente aos depósitos judici-
ais e administrativos, transferindo
os valores para a quitação de preca-
tórios, em conformidade com o que
dispõe a norma constitucional.

A proposta tramitou na forma de
substitutivo geral, que retirou os
pontos de discordância com o Po-
der Judiciário, mantendo apenas a
compensação de dívida ativa tribu-
tária com créditos de precatórios.

Depósitos
quitarão

precatórios

Também em segundo turno de votação, foi aprovado o projeto de lei nº
350/2017, que reconhece a Associação de Municípios do Paraná e as
associações regionais de municípios do Paraná como entidades repre-
sentativas dos municípios do Paraná. A matéria é de autoria dos deputa-
dos Ademar Traiano (PSDB), Plauto Miró (DEM), Jonas Guimarães (PSB),
Claudio Palozi (PSC) e Evandro Araújo (PSC). Também em segunda dis-
cussão foi aprovado o projeto de lei nº 373/2017, do deputado Evandro
Junior (PSDB), que concede o título de utilidade pública ao Instituto Cons-
tâncio Pereira Dias de Responsabilidade Socioambiental, com sede em
Maringá. As duas matérias não receberam emendas de plenário e, com
requerimentos de dispensa de votação da redação aprovados, seguem
para sanção, ou veto, do Poder Executivo.

 Sessão realizada
ontem na

Assembleia
Legislativa do

Paraná

Fundo Especial
Projeto de lei complementar, de autoria do

Poder Executivo, que cria o Fundo Especial da
Procuradoria-Geral do Estado (PGE), passou em

segundo turno de votação.  A proposição
recebeu 29 votos favoráveis e 10 contrários.

Como não recebeu emendas e com o
requerimento de dispensa de votação da

redação final aprovado, a matéria agora seguirá
para sanção, ou veto, do Governo do Estado.  Na

prática, a proposta estabelece condições para
que tesoureiros da instituição sejam substituídos

por suplentes em casos de férias, licenças e
afastamentos. E ainda possibilita alterações ou
retificações do plano anual de gastos da PGE

durante o exercício financeiro.

PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

M unicípios
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FCC em campo

dicou o ritmo do time: “faz parte,
mas atrapalhou sim. Estávamos
muito bem e para recuperar o ritmo
de jogo é difícil”.

Na segunda fase do certame, o
FC Cascavel venceu a Portuguesa
no mesmo estádio, com um gol de
falta de Felipe Xis. Para o jogo de
quarta, Ivan acredita que encontra-
rá mais dificuldades. “Toda a partida
no Uady Chaiben é complicada, por-
que o gramado é muito ruim. Além
disso, o time deles, como foi elimina-
do da Taça FPF, deve ser reforçado
com o retorno de alguns jogadores
que disputaram a Taça”, avaliou Ivan,
que terá os desfalques de Patrick,
machucado, e Everton, suspenso.

Depois 40 dias sem jogar, o FC
Cascavel Sub-19 volta aos grama-
dos nesta quarta-feira pelo Cam-
peonato Paranaense da categoria.
O jogo será em Londrina contra a
Portuguesa Londrinense, no Está-
dio Uady Chaiben, às 15h30. A
partida é a primeira da terceira fase
da competição.

A última partida do time sub-
19 do FCC foi no dia 30 de agos-
to, em casa, no empate sem gols
contra o Paraná Clube. Desde en-
tão, os comandados do técnico
Ivan Mororo Alves têm treinado
forte. No entanto, o treinador ava-
lia que a paralisação do campeo-
nato devido a julgamentos preju-

Terceira fase
A terceira fase do
Paranaense Sub-19 que
conta com oito times
divididos em dois grupos.
Os jogos serão de ida e volta
dentro das chaves e os dois
melhores de cada se
classificarão para a
semifinal. O FCC está no
Grupo G, que conta também
com Coritiba e Andraus
Brasil. O outro é composto
por Paranavaí, Iraty,
Londrina e Paraná Clube.

 A Federação Paranaense de Futebol confirmou que o mata-mata da se-
mifinal terá início neste domingo e definirá os finalistas na próxima semana.
Todas as partidas da semifinal estão marcadas para iniciar às 11h05, com Rio
Branco e FC Cascavel fazendo o confronto de ida no Estádio Nelson Medrado
Dias, em Paranaguá, e Toledo e Maringá se enfrentando no Estádio 14 de
Dezembro. Na rodada decisiva, os mandos de campo se inverterão, no pró-
ximo dia 22, domingo da semana que vem.

FÁBIO DONEGÁ

Taça FPF
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Giro da
Violência

 A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) inicia hoje, a 0h, e encerra
às23h59 de domingo, dia 15, mais
uma edição da Operação 12 de
Outubro. Já na PRE (Polícia Rodovi-
ária Estadual) a Operação tem iní-
cio às 14 horas de hoje e se encer-
ra a meia-noite de domingo.

O foco, assim como em todos os
feriados prolongados, é reforçar o
policiamento ostensivo preventivo
em locais e horários de maior inci-
dência de acidentes fatais e de cri-
minalidade, conforme dados estatís-
ticos consolidados pela instituição.

Ao longo dos cinco dias de ope-
ração os agentes da PRF irão pri-
orizar o controle de velocidade
com radares portáteis, o comba-
te à embriaguez ao volante e a fis-
calização de ultrapassagens proi-
bidas. No mesmo feriado do ano
passado, sete pessoas morreram
em rodovias federais no Paraná.

24 tabletes de maconha

Operação 12
de Outubro

Outras 147 pessoas ficaram feri-
das. Houve 178 acidentes. Na
Operação 12 de outubro do ano
passado, a PRF flagrou no Paraná
108 motoristas bêbados, 385 ul-
trapassagens proibidas e quase
nove mil veículos acima da veloci-
dade máxima permitida.

Entre as causas dos acidentes
com mortes registrados durante a
operação do ano passado estão
excesso de velocidade, ultrapassa-
gem indevida, desatenção, ingestão
de bebidas alcoólicas e desrespei-
to à sinalização.

O pico de movimento na saída
para o feriado deve se concentrar
entre o fim da tarde e início da noi-
te de quarta-feira e na manhã de
quinta-feira. O retorno deve ter um
fluxo maior de veículos durante a
tarde e a noite de domingo.

Invasão no Exército
Um homem de 44 anos, com problemas
psicológicos, foi detido ontem pela
Polícia Militar ao tentar invadir o 33º
Batalhão de Infantaria Mecanizado, na
área militar em Cascavel. Ele foi
repreendido e por conta disso teria
ameaçado os policiais com uma barra
de ferro. O homem foi levado à 15ª
SDP (Subdivisão Policial) em Cascavel.

“Pra brincar”
Permanece na carceragem da 15ª SDP
o idoso preso na noite de segunda-
feira acusado de abusar sexualmente
de uma criança de 11 anos, no Bairro
Interlagos. Segundo a polícia, a
menina disse que pediu ao vizinho um
abacate, momento em que ele teria
pedido para a criança entrar e
oferecido R$ 50 para que ele pudesse
tocá-la. A menina teria dito que já foi
abusada por ele outras vezes. Ele
confessou que ofereceu dinheiro, mas
disse que não fez nada. Apenas teria
passado a mão na vizinha e que estaria
‘acostumado a brincar com ela’.

Uma mulher foi presa ontem por
policiais militares do Pelotão de
Choque em Cascavel. Ela conduzia um
Corsa pela Rua Jorge Lacerda, no Bairro
Cancelli, quando foi abordada pela
equipe. Os 24 tabletes de maconha,
que totalizaram 19,7 quilos, estavam
em uma mala, no banco traseiro do
veículo. A mulher foi presa em flagrante
por tráfico de drogas e encaminhada a
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Sentaram no banco dos réus na tarde de
ontem, Alexandre Diniz e Fernando
Lorenz, acusados de matar, com golpes
de faca, Paulo Sadi Barroso. Segundo o
processo encaminhado ao Ministério
Público, o crime aconteceu em março de
2013 em uma casa no Jardim Gramado.
Os dois homens, com a ajuda de
Alberto Diniz, que já foi julgado e
condenado, efetuaram ainda tiros contra
a vítima após um desentendimento.
A esposa de Paulo encontrou o homem
caído, gravemente ferido e acionou o
Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência), que encaminhou o homem

ao HU, mas ele acabou não resistindo
aos ferimentos. O júri não acabou por
questões processuais e foi redesignado
para 6 de dezembro.
Além do júri de Alexandre e Fernando,
foi julgado ontem Alyson Lopes
Antônio, acusado de uma tentativa de
homicídio contra mauro Brandão da
Silva, em novembro de 2009. Na
época dos fatos a vítima correu e pediu
ajuda na casa de sua irmã que morava
próximo e por conta do rápido
atendimento sobreviveu aos ferimentos.
Ele foi absolvido por falta de provas.

JÚRI É ADIADO PARA DEZEMBRO

 Reportagem: Tissiane Merlak
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Melhorias para escola
Para atender a demanda de me-

lhorias nas escolas da rede munici-
pal, a Secretaria de Educação de
Cascavel segue um planejamento
que inclui uma lista de reformas.

Uma delas é prevista para a Es-
cola Municipal Maria Tereza de Fi-
gueiredo, no Bairro Santa Cruz em
Cascavel. A prefeitura já publicou no
órgão oficial aviso de licitação para
construção de muro e pórtico de
acesso à unidade de ensino. O va-
lor máximo para execução dos ser-
viços é de R$ 227.182,85.

“Em decorrência do problema do
muro, ele será refeito e colocare-
mos gradil. Também vamos cons-
truir um pórtico e passarela”, de-
talha a secretária de Educação,
Márcia Baldini.

De acordo ela, nas escolas de
maior porte há processo de reformas
ocorre em três etapas. “A próxima
etapa de obras na escola Maria Tere-
za de Figueiredo inclui a parte de co-
bertura, rede elétrica e a terceira,
serviços para substituição de pisos,
revestimentos e pintura”, cita.

ANIBAL LOPES
O mesmo planejamento será seguido com a Escola Municipal Anibal Lopes.
Com 40 de fundação, a estrutura não havia recebido obras e por meio de
licitação já em andamento haverá melhorias estimadas em R$ 750 mil.

Muro que desabou será reconstruído

R$ 227,1 mil
é o valor máximo
para a licitação

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá
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Durantes a Escola de Governo
de ontem, o diretor da ValeSim,
Camilo Marra, fez a apresentação
do aplicativo “Ônibus+” para smar-
tphones (android e OS) que vai au-
xiliar os usuários do transporte
coletivo quanto aos horários e iti-
nerários das linhas distribuídas
pelos bairros de Cascavel. O apli-
cativo já está disponível no Google-
Play e AppleStore, gratuitamente.

O aplicativo está em operação
em outras cidades e agora passa a
funcionar em Cascavel. Ao ser aces-
sado pelo usuário, o aplicativo iden-
tifica a cidade e também o ponto
de ônibus mais próximo através do
georeferrenciamento, através do
GPS do celular.

O aplicativo apresenta as linhas
existentes e também o tempo em
que o ônibus estará passando no
ponto onde o usuário se encontra,
fornecendo também o prefixo de
identificação do carro. “A atualiza-

Facilidade no transporte

 Após apresentar o “Ônibus+”,
Camilo Marra afirmou que “o

próximo passo, como já nos solicitou
o prefeito Paranhos, é a recarga do

cartão ValeSim através do celular. “A
pessoa que tiver o cartão vai poder

recarregar sem a
necessidade de ir

até um ponto
de revenda,

como acontece
hoje”, disse.

Ônibus+:
Próximo passo

 O diretor da ValeSim explicou ainda que o aplicativo também apresenta as
melhores opções de rota para o usuário chegar ao destino pretendido, bem como
o tempo médio do trajeto. “Além disso, antes o usuário chegava ao ponto e não
sabia se o ônibus já tinha passado ou não. Com esse sistema vai poder se o
ônibus está chegando e em quanto tempo”, detalhou.

CAMILO detalhou o funcionamento do
aplicativo na manhã de ontem

ção é em tempo real”, disse Mar-
ra, explicando que o usuário tam-
bém tem a informação do trajeto da
linha e todos os pontos de parada
no mapa fornecido pelo “Ônibus+”.

Opções de rota

SECOM
 Um relatório divulgado ontem

pela Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito)
apontou Cascavel como a cidade do
interior do Paraná com o maior nú-
mero de motoristas flagrados diri-
gindo sob o efeito de álcool. Os
dados comparam a cidade com ou-
tros municípios do Estado e só fica
atrás de Curitiba.

Conforme os números da Cet-
trans, de janeiro a setembro deste
ano, o Setor de Operações de Trân-
sito notificou 197 condutores por

embriaguez ao volante nas ruas de
Cascavel, crescimento de mais de
61% no comparativo com o mesmo
período do ano passado, quando
foram feitas 122 notificações. O
perfil dos motoristas, segundo a
Cettrans, é de jovens com idade
entre 18 e 35 anos.

Cabe ressaltar que as autua-
ções dessa natureza são infrações
gravíssimas, com multa no valor de
R$ 2.934,70 e suspensão do direi-
to de dirigir por um ano. Além dis-
so, caso o índice de álcool no san-
gue seja maior do que 0,3 miligra-
mas, o motorista é preso em fla-
grante e responderá ainda criminal-
mente pelo ato.
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Mais motoristas embriagados

Número de infrações

cresceu mais de 61%
nos nove primeiros meses
deste ano no comparativo

com o ano passado
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De acordo com o presidente da
Cettrans, Alsir Pelissaro, os núme-
ros são resultados da intensa fis-
calização de trânsito, que realizou
somente este ano 2.331 ações
contra 1.833 no mesmo período do
ano passado. “Registramos um
aumento de 23,6% nos atendimen-
tos realizados à sociedade no com-
parativo com o ano passado, entre
ações para controle de tráfego, ou-
vidoria, atendimento via Particity/
Ouvindo Cidadão, patrulhamento e
fiscalização, acidentes atendidos,
entre outros, passando de 5.042
em 2016 para 6.232 este ano”.

 Um dado bastante positivo apresentado pela Cettrans
durante a Escola de Governo do Município, nos nove primeiros
meses de 2017, 66.234.054 veículos passaram pelos radares

da cidade, aumento de 22% no fluxo. Em contrapartida, ouve
uma redução de 42% nas infrações por excesso de velocidade.

F iscalização

Multas caem 42%
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Um homem, de 35 anos morreu
na tarde de ontem em um aciden-
te de trabalho em uma borracha-
ria, localizada na Avenida Barão do
Rio Branco, no Bairro São Cristó-
vão. Ele foi identificado como Jo-
natas José Virissimo.

De acordo com informações do
capitão André Luiz Ekermann, do
Corpo de Bombeiros, o homem tra-
balhava com uma maquina de pres-
são quando houve o acidente. “In-
felizmente, pelo excesso de pres-
são a que a máquina foi submetida
ela acabou estourando”.

Com o impacto da explosão, o
telhado ficou destruído. “Além
disso, as paredes laterais da es-
trutura ficaram danificadas e ofe-
rece risco de desabamento”. Foi
solicitado o trabalho da perícia
para determinar as causas do aci-
dente e também verificar o estra-

Morte no trabalho

 Homem manuseava
máquina de pressão, que

acabou explodindo

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

go na estrutura.
Socorristas e o médico do Siate

(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) chega-
ram a ser acionados, mas o traba-
lhador teve morte instantânea.

Dois acidentes no mesmo cruzamento

 Reportagem: Tissiane Merlak

O excesso de velocidade e a fal-
ta de sinalização são apontados
por moradores como os principais
fatores que tem causado diversos
acidentes no cruzamento das ruas
Londrina com Voluntários da Pátria,
no Bairro Country, em Cascavel.
Somente ontem, dois acidentes
graves foram registrados no local.

O primeiro acidente aconteceu
ainda na parte da manhã e envol-

veu um Fiat Uno e um Celta. Segun-
do testemunhas, o Uno seguia pela
Voluntários, que é preferencial,
quando bateu no Celta. Uma mu-
lher teve ferimentos leves e um
homem moderados. Os dois foram
encaminhados para a UPA (Unida-
de de Pronto-Atendimento) Brasília.

Já no início da tarde, outra batida
foi registrada no cruzamento. Confor-
me populares, a condutora de um Gol
seguia pela Voluntários da Pátria e,
quando passava pela Rua Londrina,
bateu em uma carreta. Com o impac-
to da colisão, o Gol capotou e ficou
com as rodas para cima.

A passageira do Gol, Alaídes
Solange dos Santos, de 38 anos,
teve contusões em abdômen e per-
na direita e sentia dores na região
da cervical.

Policiais militares do Pelotão de
Trânsito foram até o local e encami-
nharam o motorista da carreta para
a 15ª SDP (Subdivisão Policial). O
homem, de 45 anos, realizou o tes-
te de bafômetro, que constatou
0,99 miligramas de álcool por litro
de ar expelido. O resultado é três
vezes maior que o tolerado.

MOTORISTA da carreta, que estava
embriagado, cruzou a preferencial

AÍLTON SANTOS

Dois veículos bateram pela MANHÃ

 FÁBIO DONEGÁ

LOCAL 09CASCAVEL, 11 DE OUTUBRO DE 2017

Boletim epidemiológico da den-
gue, divulgado na tarde de ontem
pela Sesa (Secretaria Estadual da
Saúde), mostra que as notificações
da doença vêm aumentando entre
os 25 municípios da 10ª Regional
de Saúde de Cascavel. Isso porque,
no último informe, divulgado há
quinze dias, o município apresen-
tava apenas 42 suspeitas. Agora,
o número subiu para 127, três ve-
zes mais do que o dado anterior.

Conforme o enfermeiro da 10ª
Regional de Saúde de Cascavel,
Daniel Loss, é comum que entre os
meses de outubro e novembro as
notificações da doença aumentem.
Um dos motivos são as mudanças
típicas da estação, que nessa pri-
meira quinzena foi de muita chuva
seguida de dias de sol forte.

“O clima contribui para isso,
porém, é um período em que já es-
peramos um número maior de noti-
ficações”, relata Loss. Por conta

ALERTA
“Embora não haja muitas confirmações e o número seja menor do que no

mesmo período de 2016, não podemos ficar tranquilos. É necessário que
todos façam sua parte, mantendo quintais limpos, cuidando dos locais onde
a água possa ficar acumulada, para que se algo ocorrer, que seja de menor

impacto”, explica o enfermeiro.  Até agora, a área de abrangência da
regional possui quatro casos confirmados de dengue, três autóctones (aqueles
contraídos no município em que o paciente vive) e um importado.  Somente

em Cascavel são dois casos, ambos autóctones e 78 notificações.

Preparação
Ontem, uma reunião com
coordenadores na 10ª Regional
de Saúde de Cascavel discutiu a
fase pré-epidêmica da dengue,
enfrentada hoje. “É o momento
em que preparamos as equipes
para orientar a população, fazer
o manejo clínico, entre outras
ações”, diz Loss.

disso, a vigilância precisa ser redo-
brada. A orientação é de que a po-
pulação mantenha os cuidados bá-
sicos para evitar a proliferação do
mosquito transmissor da doença,
o Aedes aegypti.

Lixo depositado
em locais

inadequados
é um dos vilões

da dengue
 Reportagem: Marina Kessler

   Foto: Aílton Santos

Suspeitas
de dengue
triplicam

Suspeitas
de dengue
triplicam
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O modelo de robótica educacio-
nal que foi implantado em Casca-
vel pela Secretaria de Educação em
parceria com a Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento Científico
e Tecnológico) na Escola Municipal
Aloys João Mann atraiu a atenção
da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Toledo e, agora, numa par-
ceria com a Fundetec, será implan-
tado como projeto-piloto em duas
escolas do município vizinho.

O convênio de cooperação téc-
nica foi assinado ontem, duran-
te a Escola de Governo implanta-
da no início do ano pelo prefeito

Leonaldo Paranhos.
Paranhos lembrou que Toledo sem-

pre referencia Cascavel em várias ini-
ciativas, por ser uma cidade organiza-
da, e, agora, “ficamos felizes porque
a nossa cidade também pode contri-
buir sendo  modelo para a cidade vizi-
nha, pois a robótica pode ajudar mui-
to no aprendizado nas escolas. Com
isso, Toledo e Cascavel andam juntas
para melhorar o nosso Oeste do Pa-
raná”, comemorou o prefeito, que re-
cepcionou para a assinatura do con-
vênio com o presidente da Fundetec,
Alcione Gomes, a secretária de Edu-
cação de Toledo, Janice Salvador.

Modelo para Toledo
VISITA
Recentemente, Janice visitou o
laboratório da Escola Aloys,
onde, por meio do projeto os
alunos aprendem a construir
robôs com kits de Robótica
Educativa. Eles trabalham em
duplas, dão nome aos projetos e
têm a missão de resolver os
problemas que surgem ao longo
da atividade, também como
objetivo da disciplina, visando ao
desenvolvimento do potencial de
liderança e iniciativa das crianças
para o trabalho em equipe.

 De acordo com Janice, o projeto de Cascavel será replicado em parce-
ria com a Fundetec, em uma escola do interior e em uma da zona urbana.
“Nós, educadores, temos que buscar alternativas que permitam às nos-
sas crianças potencializarem a sua capacidade e vimos nesta experiên-
cia de Cascavel aquilo que buscávamos. Então quando algo está dando
certo, temos que nos alimentar nessas iniciativas”, reforçou Janice

 Secretária de
Educação de

Toledo durante
a assinatura do

convênio de
cooperação

R eplicado SECOM
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 63
Homicídios 50
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 940
Furtos 2.778
Veículos (furtos/roubos) 813
Outros 2.905

Acidentes 2.055
Colisões 1.987
Atropelamentos 167
Mortes 45

Um auditor da Receita Federal
que atua em Cascavel foi preso
ontem pela Polícia Federal. O ho-
mem, que mora em Ubiratã, foi um
dos seis detidos durante a Opera-
ção Spy, que visa apurar práticas
de espionagem industrial, realiza-
das através do acesso ao banco de
dados internos da Receita Federal.

Ao todo foram cumpridos oito
mandados de prisão preventiva e
12 de busca e apreensão nas cida-
des de Cascavel, Canoas, Cachoei-
rinha, Rio de Janeiro e Brasília.
Somente em Cascavel foram dois
mandados cumpridos e outros qua-
tro nas demais cidades.

A investigação começou em se-
tembro de 2016 por meio de infor-
mações da Corregedoria da Recei-
ta Federal. Os dados relacionados
à atividade de comércio exterior
estavam sendo extraídos de siste-
mas internos e sendo repassados,
por meio de pagamentos, para em-

Auditor da Receita é preso

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Vandré Dubiela

EM CASCAVEL foram cumpridos dois
mandados durante a Operação Spy

presas que desempenham ativida-
des de exportação ou importação.
Os crimes investigados na Opera-
ção Spy são corrupção ativa e pas-
siva, e lavagem de dinheiro.

 Foi assinado ontem, durante a Escola de Governo, em Cascavel, o termo de cessão de
uso de uma sala no Aeroporto Municipal, para a instalação da Polícia Federal e Receita
Federal. A sala, que já existe há alguns anos, foi remodelada e modernizada para
atender as necessidades das duas corporações. Além do prefeito Leonaldo Paranhos,
esteve presente na solenidade o presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro, e do delegado da Receita Federal, Paulo Bini.

  SECOM
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Um dia de muita diversão
Crianças que estudam nas es-

colas municipais participaram de
uma festa e tanto na terça-feira
(10). Elas fizeram parte da Sema-
na da Criança Feliz, promovida pela
Prefeitura de Cascavel em alusão
ao Dia da Criança, celebrado na
quinta-feira (12).

A programação da tarde de on-
tem, que envolveu alunos do Bair-
ro Santa Cruz, contou com muitas
brincadeiras como a dança das
cadeiras, cama elástica, pintura
facial e corporal, música e até lan-
che. Segundo o coordenador do
evento, Dejair Marcio, a festa co-
meçou na segunda-feira (9) e se-
gue até à tarde de hoje aos alu-
nos que fazem parte dos Territóri-
os Cidadãos.

“Foram preparados mais de
15 mil lanches e cinco mil litros
de refrigerante para serem distri-
buídos durante toda a programa-
ção. A estimativa é de que 16 mil
crianças participem. Somente no
Santa Cruz foram cerca de três
mil”, relata.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Tarde foi de
muita brincadeira

no Caic
Santa Cruz

 O prefeito Leonaldo Paranhos, que esteve no Caic Santa Cruz, co-
menta que este ano um novo formato de festa às crianças foi implanta-
do. Caso seja aceito pela população, será estudado para os próximos
anos. “Antes, a festa das crianças não priorizava as próprias crianças.
Esse novo modelo que foi projetado para este ano parece que deu
certo, pois vemos as crianças felizes, brincando, se divertindo e é essa
alegria que queremos ver”, diz.

Continua
A festa continua hoje, no Centro
Esportivo Ciro Nardi. Após um
intervalo, a programação será
retomada entre os dias 16 e 20
de outubro, das 10h às 15h, na
Casa da Cultura, Centro Cultural,
Igreja do Lago e no Centro de
Esportes e Artes Unificados.
Neste último caso, participam as
crianças que não pertencem às
escolas dos Territórios.

 Novo formato
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1) Das 8h30 às 11h30: além das crianças da
comunidade, participam alunos que

estudam nesse horário de aulas as escolas:

 Escola Municipal Emília Galafassi
 Escola Municipal Diva Vidal
 Escola Municipal Ana Neri
 Escola Municipal Professora Dilair
 Escola Municipal Hércules Bosquirolli
 Escola Municipal Rubens Lopes

Das 14h às 17h, no mesmo local,
participam   alunos que estudam nesse

horário das escolas:
  Escola Municipal Gladis Maria Tibola
 Escola Municipal Romilda Ludwig
 Escola Municipal Maria Neres
 Escola Municipal Luiz Vianey Pereira
 Escola Municipal Nicanor Silveira Schumacher
 Escola Municipal Florêncio Carlos de Araújo Neto
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NOTAS

Responsável pela defesa do pre-
sidente Michel Temer na denúncia
que tramita na Comissão de Consi-
tuição e Justiça (CCJ) da Câmara
dos Deputados, o advogado Eduar-
do Carnelós disse que as acusa-
ções da Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) foram feitas com base
em depoimentos de “confessos
criminosos” e não possuem “ne-
nhum elemento de prova”. Duran-
te 27 minutos, Carnelós apresen-
tou os argumentos aos deputados
da comissão e concluiu pedindo
que eles não autorizem o prosse-
guimento da denúncia, segundo ele,
formulada com métodos “escusos
e inaceitáveis” por respeito “às ins-
tituições e à democracia”.

O advogado falou na primeira
reunião da CCJ destinada a discu-
tir as acusações da PGR contra Te-
mer e dois ministros, Eliseu Padi-
lha e Moreira Franco, pelos crimes
de organização criminosa, logo
após o deputado Bonifacio de An-
drada (PSDB-MG) apresentar pare-
cer contrário à denúncia. Temer é
acusado ainda de obstrução de Jus-

Lucro milionário
O Ministério Público Federal em São
Paulo (MPF-SP) acusa os irmãos
Joesley e Wesley Batista,
empresários do grupo J&F, de terem
lucrado R$ 238 milhões ao comprar e
vender ações das próprias empresas,
além de dólares, enquanto
negociavam um acordo de delação
premiada com a Procuradoria-Geral
da República (PGR). Eles foram
denunciados ontem pelo órgão
pelos crimes de uso indevido de
informação privilegiada e
manipulação do mercado.

Denúncia rejeitada
Por unanimidade, a Segunda
Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) rejeitou ontem
denúncia do ex-procurador-geral
da República Rodrigo Janot contra
o senador Renan Calheiros
(PMDB-AL) e o deputado federal
Aníbal Gomes (PMDB-CE), na
Operação Lava Jato. A denúncia é
de fevereiro. O colegiado seguiu
voto do relator ministro Edson
Fachin. O magistrado entendeu
que não há provas para justificar a
abertura de ação.

Defesa Civil
A Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil irá enviar a
partir de segunda-feira (16) alertas
de eventos meteorológicos
severos por mensagens de texto
(SMS) a todos os 399 municípios
paranaenses. O sistema foi
desenvolvido pela Secretaria
Nacional de Defesa Civil e
começou a funcionar em junho,
com projeto-piloto, em cinco
municípios do Estado. O serviço
estará disponível a todo o território
nacional até março de 2018.

“Confessos criminosos”

tiça. Em diversos momentos, Car-
nelós criticou os métodos e a “for-
ma desrespeitosa” como atuou o
ex-procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, autor da denúncia.

O advogado de
Temer, Eduardo

Carnelós, fala na CCJ
da Câmara dos

Deputados

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

 CONTRADIÇÕES
“Tudo está baseado nas palavras de
confessos criminosos que, para
escapar de malfeitos admitidos, se
dispuseram a atender à pretensão do
ex-procurador-geral da República,
que sempre foi acusar o presidente,
para o afastar do poder”, afirmou.
Segundo Carnelós, os próprios
delatores se contradizem em suas
afirmações. Uma conversa do dono
da JBS, Joesley Batista, com o
executivo do grupo, Ricardo Saud,
foi destacada pela defesa de Temer.
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Artes plásticas
Continuam abertas até

sexta-feira  as inscrições
para a 20ª  Edição da
Mostra Cascavelense de

Artes Plásticas. O
regulamento e a ficha de
inscrição encontram-se

disponíveis no
link: http://

www.cascavel.pr.gov.br/secre/
cultura/sub_pagina.php.

Campanha Rosa
O Hospital Uopeccan está

precisando de alimentos que
compõem a cesta básica. Os

donativos podem ser
entregues no Núcleo

Solidário, Rua Potiguaras,
880. O telefone do local é

(45) 2101-7002.

Franciane Wachter e Fabio Bonatto Roani, durante o evento
que marcou a inauguração da agência Sicredi

Incentivo Fiscal
Dia 19, o palestrante Rodolfo Ernesto Scheneider Junior

estará na Acic, às 18h30, para falar sobre Incentivos
Fiscais. Na oportunidade ele vai esclarecer dúvidas de

como as pessoas física e jurídica podem destinar parte do
imposto de renda devido e contribuir com projetos

sociais, culturais e de saúde promovendo o
desenvolvimento sustentável de Cascavel. A inscrição é
gratuita e pode ser feita no link: https://goo.gl/forms/

am1FswIPsAoSk59e2.

JEAN PATRICK
já em clima de
feriadãoDIVULGAÇÃO

“As feridas da alma são
curadas com carinho,

atenção e paz.”
Machado de Assis

SIMONE E JOÃO
BULHÕES, no
 belo registro de
Vera e Grasi
Fotografias

FÁBIO DONEGÁ
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O número de motoristas que in-
gressaram na plataforma Uber em
Cascavel ainda é pequeno depois
de quase dois meses da implan-
tação da novidade, mas quem op-
tou por prestar esse serviço está
satisfeito com o trabalho.

Abel Bonifácio Meloto tem 60
anos e deixou a construção civil para
dirigir com a plataforma da Uber em
Cascavel. Ele começou sem muita

Ele acrescenta que a empresa
também oferece condições para
quem busca renda extra. “Aquelas
pessoas que têm um carro podem
usá-lo para gerar renda, nos dias
e horários que melhor lhe servir,
por isso, acreditamos que esse
tipo de tecnologia ajuda a deixar
as cidades mais conectadas e
oferece mais opções de

Renda extra

Vou de Uber
expectativa, mas hoje em dia está
animado com a atividade. “Já fiz 428
viagens e tenho avaliação média de
5 estrelas”, diz ele ao completar
que essa é a nota máxima atribuída
ao transporte.

O motorista conquistou o públi-
co pela atenção no volante e um
diferencial a mais. “Ofereço sem-
pre água e bala para agradá-los”,
comenta Meloto.

mobilidade para as pessoas”.
Há muito tempo o trabalho de
motorista deixou de ser exclusividade
dos homens. Neiva Casagrande tem
46 anos e também escolheu dirigir com
a Uber desde que o aplicativo iniciou
as atividades em Cascavel. “Fui muito
bem avaliada pelos usuários com cerca
de 200 viagens cinco estrelas. Tenho
orgulho dessa conquista”, avalia.

“Conheci como é dirigir com a Uber
em Curitiba no início do ano, por isso
decidi fazer viagens aqui em Cascavel
e utilizo a plataforma para gerar renda
extra conciliando as viagens com
outras atividades. Isso tem sido muito
bom financeiramente e divertido com
os casos que acontecem no
cotidiano”, acrescenta o motorista
Guilherme Arcangelo.

FACILIDADE
O gerente de comunicação da Uber
na Região Sul, Andre Monteiros,
explica a facilidade que o aplicativo
no celular proporciona para acionar
o transporte. “Com um toque de
um botão, a Uber permite que
pessoas que queiram se movimentar
pelas cidades tenham uma maneira,
econômica e confortável, para ir de
um lugar ao outro, deixando o carro
particular em casa”, destaca.

ABEL BONIFÁCIO
Meloto já fez mais de

400 viagens

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Vou de Uber



HOJE NEWS20 HOJE NEWS, 11 DE OUTUBRO DE 2017 LOCAL 13CASCAVEL, 11 DE OUTUBRO DE 2017

Os números de agosto do Caged
(Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados) divulgados ape-
nas ontem pelo Ministério do Tra-
balho e Emprego mostram a recu-
peração de um dos setores essen-
ciais à economia local.

É a indústria da transformação,
que foi a campeã na geração de
novas vagas formais de trabalho em
Cascavel durante aquele mês. Em-
bora o saldo geral do Caged no
município tenha sido negativo, com
o fechamento de 32 postos de tra-
balho – resultado das 3.964 admis-
sões menos as 3.996 demissões -
, a indústria teve papel importante
para que o desempenho final não
fosse tão catastrófico.

Segundo a gerente da Agência
do Trabalhador de Cascavel, Marle-
ne Crivelari, o setor passa por um
reestímulo, especialmente pelo oti-
mismo dos empresários que acre-
ditam na recuperação da economia
após uma longa e difícil recessão.

“Em agosto, um dos abatedou-
ros de aves que estava fechado em
Cascavel retornou com suas ativi-

Indústria puxa
contratações
em agosto

dades e isso abriu novas vagas no
mercado de trabalho. Esse foi um
dos motivos para que a indústria
apresentasse bom resultados.
Além disso, os empresários volta-
ram a pensar em crescer, o que é
muito positivo”, afirma.

Somente em agosto a indústria da
transformação criou 68 novas vagas
na cidade, resultado das 912 contra-
tações menos as 844 demissões. No
acumulado do ano, o setor manteve
1.058 postos formais de trabalho em
aberto, com 7.310 admissões me-
nos 6.252 desligamentos.

SETOR ADMISSÃO DEMISSÃO SALDO

Extrativa mineral ...................................... 3 .......................... 0 .......................... 3
Indústria da transformação ................ 912 ...................... 844 ........................ 68
Serv. Indust. de Util. Pública .................... 6 .......................... 8 ......................... -2
Construção civil .................................... 389 ...................... 452 ...................... - 63
Comércio ............................................ 1.177 ................... 1.194 ...................... - 17
Serviços .............................................. 1.344 ................... 1.371 ...................... - 27
Administração pública .......................... 16 .......................... 8 .......................... 8
Agropecuária ....................................... 117 ...................... 119 ......................... -2

TOTAL 3.964 3.996 -32
Fonte: MTE

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

INDÚSTRIA da transformação
foi responsável pela criação de 68
novas vagas no mercado formal

Outros setores
Ainda segundo dados do Caged,
além da indústria apenas a
administração pública e a
extrativa mineral contrataram
mais do que demitiram em
agosto. Ao todo, foram 16
contratações no setor
administrativo ante as oito
demissões registradas naquele
mês. O resultado foi a criação de
oito vagas formais. Já no
segundo caso, foram criadas três
vagas em agosto, sem nenhum
desligamento.  Em contrapartida,
outros cinco segmentos
analisados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego registraram
um número significativo de
demissões. Em ordem decrescente
estão a construção civil (-63),
serviços (-27), comércio (-17),
agropecuária e serviços industriais
de utilidade pública (ambos
extinguiram duas vagas cada).

Indústria puxa
contratações
em agosto
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  21h10

Pica-Pau - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40 - 19h30

 LEGO Ninjago - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h (3D)
Sala 2: Qui a Qua 14h40 - 16h40

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 2: Qui a Qua 18h45 - 21h30 (Dud)

Divórcio
Sala 3: Qui a Qua 22h10

 Blade Runner
Sala 2: Qui a Qua 15h - 18h (dub) 21h (leg)

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 3: Qui a Qua 21h30 (LEG)

 LEGO Ninjago - O Filme
Sala 3: Qui a Qua 19h30

 Emoji: O Filme
Sala 4: Qui a Qua  14h

 My Little Pony - O Filme
Sala 3: Qui a Qua  15h30 - 17h30

 Chocante
Sala 4: Qui a Qua 15h50 - 17h40 - 19h30 - 21h20

DIVULGAÇÃO
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A semana um pouco mais curta
por conta do feriado de Nossa Se-
nhora Aparecida, celebrado na quin-
ta-feira (12), vai modificar alguns
horários de atendimento ao público.

As lojas no centro da cidade vão
atender até às 20h de hoje, confor-
me o Sindilojas (Sindicato dos Lo-
jistas e do Comércio Varejista de
Cascavel e Região). Já na quinta-
feira, não haverá expediente, retor-
nando os atendimentos em horário
comercial na sexta-feira (13).

O que também fecha no feriado
são os bancos, que não abrem na
quinta. Na sexta, funcionam nor-
malmente, até às 15h.

Conforme a Apras (Associação
Paranaense de Supermercados)
Regional Oeste, os supermercados
de Cascavel ficam abertos na quin-
ta-feira, em horário normal.

Abre e fecha do feriadão

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Vandré Dubiela

PÚBLICO
Na esfera pública, as escolas e Cmeis (Centros Municipais de Educação
Infantil) fazem recesso de dois dias, retornando com as atividades somente na
segunda-feira (16). Já o Ceasa (Central de Abastecimento do Paraná) em
Cascavel fecha apenas na quinta-feira.
Os serviços de saúde de urgência e emergência funcionam normalmente no
feriadão, inclusive as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos bairros
Brasília e Veneza e da unidade da Tancredo Neves. O horário de
funcionamento dos demais órgãos públicos não foram informados pela Prefeitura
de Cascavel até o fechamento desta edição.

BANCOS FECHAM na quinta, mas atendem normalmente na sexta-feira (13)
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NOTAS

Para comemorar o Dia do Pro-
fessor, a secretaria de Educação
de Cascavel preparou três noites
de homenagens com apresenta-
ção da Orquestra Paranaense de
Viola Caipira FAG.

Nesta quarta-feira, às 19h, o es-
petáculo será levado ao palco do
Teatro Municipal.  A secretária de
Educação, Márcia Baldini, destaca
a importância dessa programação
em reconhecimento ao trabalho
dos servidores municipais.

“Eles dedicam a vida para edu-
car crianças de Cascavel. Tenho
uma imensa gratidão por todos os
servidores que compõem a rede
municipal de ensino e que apesar
de todas as dificuldades que temos
vestem a camisa e exercem um ex-
celente trabalho”.

Além da apresentação musical
a noite contará com sorteios de
brindes.

Brinquedos
Na tarde de ontem, a Universidade
Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste), fez a entrega dos
brinquedos doados à Cooperativa dos
Trabalhadores Catadores de Material
Reciclável (Cootacar) em Cascavel.
Foram várias doações arrecadadas que
serão distribuídas às 120 crianças de
6 meses a 12 anos, que fazem parte
das famílias dos catadores de
recicláveis da Cooperativa. As
doações serão distribuídas às
crianças no sábado.

Vagas na Coca-Cola
A Coca-Cola abre oportunidades de
emprego nas áreas de logística e
comercial no Paraná. Em Cascavel são
disponibilizadas vagas efetivas para
executivo de vendas e promotor e
vagas temporárias para arrumador
palete, conferente, operador de
empilhadeira, motorista entregador e
auxiliar de motorista. Interessados
devem enviar o currículo para
vilmar.oliveira@kof.com.mx, com o
nome da vaga e a cidade no assunto
do e-mail, até o dia 31 de outubro.

Convênio
Durante a Escola de Governo ontem, foi
assinado termo de cooperação técnica
com o IFPR (Instituto Tecnológico
Federal do Paraná), visando à criação de
uma extensão de captura para
instalação de coxos para bovinos para
monitoria do comportamento
alimentar, que segundo o presidente
da Fundetec, Alcione Gomes, “tem o
apoio da fundação, que fornece alguns
equipamentos e cooperação técnica
no projeto, porque a parceria traz
ferramentas úteis ao agricultor”.

Homenagem aos servidores

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

NESTA QUARTA-FEIRA haverá
apresentação no Teatro Municipal

N  o  velas
VARIEDADES18 HOJE NEWS, 11 DE OUTUBRO DE 2017

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

 • REDE GLOBO

 • SBT  • CARINHA DE ANJO

 • RECORD

 • SBT

DIVULGAÇÃO

Luciano envia presente para Juju
com um cartão dizendo que quer
conversar com ela. Emílio abre o
presente e tira uma foto do cartão
sem que Juju veja. Cecília conversa
com Diana sobre Miguel estar inte-
ressado em Lúcia e Zé Felipe em
Valentina. Rosana diz para Juju
agradecer Luciano pelo presente.
Noemia vai com Flávio até a Rey
Café para assinar o contrato. Gus-
tavo contrata Flávio como represen-
tante de vendas. Haydee fica sa-
bendo do cargo para qual Flávio foi
contratado e fica indignada.

MALHAÇÃO
Tato conta para Dóris sobre a

agressão de Aldo. Josefina cuida
dos ferimentos de Tato. Roney acon-
selha Bóris. Marta propõe viajar
com Lica. Dóris e uma policial vão
até a casa de Aldo, mas não o en-
contram. Tato diz a Keyla que pen-
sa em se mudar para um abrigo.
Edgar não percebe o estado de Bó-
ris. Ellen convida Das Dores para ir
com ela e Nena ao novo colégio.
Dóris anuncia a Tato que ele preci-
sará registrar queixa contra Aldo.

TEMPO DE AMAR
Maria Vitória conhece Helena e

suas companheiras de cabine no
navio. José Augusto lamenta suas
atitudes para Delfina e Tereza, e jura
vingança contra Inácio. Delfina co-
memora com Tereza a partida de
Maria Vitória. No Rio, Lucinda se
desculpa com Inácio por quase tê-
lo beijado. Reinaldo conta a Inácio
que há uma chance de o rapaz vol-
tar a enxergar. Helena e Maria Vitó-

ria conhecem Giuseppe e Tomaso
no navio a caminho do Brasil.

PEGA PEGA
Sabine deixa claro para Cristó-

vão e Madalena que não gostou da
visita do casal. Antônia impede que
Júlio veja Agnaldo e Sandra Helena.
Cristóvão conta a Madalena que
Sabine deu o quiosque para Dílson.
Raquel insiste em ser recebida por
Douglas no hotel. Madalena avisa
a Dílson que, se ele não devolver o
quiosque, terá que sair de sua casa.

A FORÇA DO QUERER
Ivan é socorrido e transeuntes

avisam a Joyce e Eugênio. Marilda
fala com Ritinha sobre o sucesso
de seu vídeo. Joyce se desespera
ao ver o estado do filho. Bibi desco-
bre que Kikito não sabe onde Rubi-
nho enterrou seu dinheiro. Zeca e
Ruy têm maus pressentimentos.
Simone estranha a ausência de
Ivan. O médico anuncia a Joyce que
Ivan perdeu seu bebê. Simone ten-
ta falar com Silvana sobre sua do-
ença. Dita sugere que Silvana avi-

se à polícia sobre o agiota. Joyce
compreende Ivan. Bibi e Dedé che-
gam à casa de Aurora. Garcia e El-
vira apoiam a campanha de Ritinha
contra Ruy, e Amaro aconselha o
amigo.

O  RICO E O LÁZARO
Sob o comando de Nebuzaradã,

Rabe-Sáris e os outros oficiais ata-
cam os guardas do rei. Asher de-
fende Evil. Na casa de Ravina, Joa-
na avisa que precisa sair. Furiosa,
Nitócris não consegue abrir a por-
ta do quarto.

NO LIMITE DA PAIXAO
Ao chegar no mosteiro, Ana

Cristina encontra um desconhe-
cido e pergunta como se chama.
Ele diz que seu nome é Ânimas.
Frida diz a Fernandinho que seu
pai foi atrás da amante, que pro-
vavelmente não voltará e que a
culpa é toda sua, pois prefere
Ana Cristina do que ela.

Luciano envia presente para Juju
DIVULGAÇÃO
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O modelo de robótica educacio-
nal que foi implantado em Casca-
vel pela Secretaria de Educação em
parceria com a Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento Científico
e Tecnológico) na Escola Municipal
Aloys João Mann atraiu a atenção
da Secretaria Municipal de Educa-
ção de Toledo e, agora, numa par-
ceria com a Fundetec, será implan-
tado como projeto-piloto em duas
escolas do município vizinho.

O convênio de cooperação téc-
nica foi assinado ontem, duran-
te a Escola de Governo implanta-
da no início do ano pelo prefeito

Leonaldo Paranhos.
Paranhos lembrou que Toledo sem-

pre referencia Cascavel em várias ini-
ciativas, por ser uma cidade organiza-
da, e, agora, “ficamos felizes porque
a nossa cidade também pode contri-
buir sendo  modelo para a cidade vizi-
nha, pois a robótica pode ajudar mui-
to no aprendizado nas escolas. Com
isso, Toledo e Cascavel andam juntas
para melhorar o nosso Oeste do Pa-
raná”, comemorou o prefeito, que re-
cepcionou para a assinatura do con-
vênio com o presidente da Fundetec,
Alcione Gomes, a secretária de Edu-
cação de Toledo, Janice Salvador.

Modelo para Toledo
VISITA
Recentemente, Janice visitou o
laboratório da Escola Aloys,
onde, por meio do projeto os
alunos aprendem a construir
robôs com kits de Robótica
Educativa. Eles trabalham em
duplas, dão nome aos projetos e
têm a missão de resolver os
problemas que surgem ao longo
da atividade, também como
objetivo da disciplina, visando ao
desenvolvimento do potencial de
liderança e iniciativa das crianças
para o trabalho em equipe.

 De acordo com Janice, o projeto de Cascavel será replicado em parce-
ria com a Fundetec, em uma escola do interior e em uma da zona urbana.
“Nós, educadores, temos que buscar alternativas que permitam às nos-
sas crianças potencializarem a sua capacidade e vimos nesta experiên-
cia de Cascavel aquilo que buscávamos. Então quando algo está dando
certo, temos que nos alimentar nessas iniciativas”, reforçou Janice

 Secretária de
Educação de

Toledo durante
a assinatura do

convênio de
cooperação

R eplicado SECOM

POLÍCIA 23CASCAVEL, 11 DE OUTUBRO DE 2017

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 63
Homicídios 50
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 940
Furtos 2.778
Veículos (furtos/roubos) 813
Outros 2.905

Acidentes 2.055
Colisões 1.987
Atropelamentos 167
Mortes 45

Um auditor da Receita Federal
que atua em Cascavel foi preso
ontem pela Polícia Federal. O ho-
mem, que mora em Ubiratã, foi um
dos seis detidos durante a Opera-
ção Spy, que visa apurar práticas
de espionagem industrial, realiza-
das através do acesso ao banco de
dados internos da Receita Federal.

Ao todo foram cumpridos oito
mandados de prisão preventiva e
12 de busca e apreensão nas cida-
des de Cascavel, Canoas, Cachoei-
rinha, Rio de Janeiro e Brasília.
Somente em Cascavel foram dois
mandados cumpridos e outros qua-
tro nas demais cidades.

A investigação começou em se-
tembro de 2016 por meio de infor-
mações da Corregedoria da Recei-
ta Federal. Os dados relacionados
à atividade de comércio exterior
estavam sendo extraídos de siste-
mas internos e sendo repassados,
por meio de pagamentos, para em-

Auditor da Receita é preso

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Vandré Dubiela

EM CASCAVEL foram cumpridos dois
mandados durante a Operação Spy

presas que desempenham ativida-
des de exportação ou importação.
Os crimes investigados na Opera-
ção Spy são corrupção ativa e pas-
siva, e lavagem de dinheiro.

 Foi assinado ontem, durante a Escola de Governo, em Cascavel, o termo de cessão de
uso de uma sala no Aeroporto Municipal, para a instalação da Polícia Federal e Receita
Federal. A sala, que já existe há alguns anos, foi remodelada e modernizada para
atender as necessidades das duas corporações. Além do prefeito Leonaldo Paranhos,
esteve presente na solenidade o presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro, e do delegado da Receita Federal, Paulo Bini.

  SECOM
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Um homem, de 35 anos morreu
na tarde de ontem em um aciden-
te de trabalho em uma borracha-
ria, localizada na Avenida Barão do
Rio Branco, no Bairro São Cristó-
vão. Ele foi identificado como Jo-
natas José Virissimo.

De acordo com informações do
capitão André Luiz Ekermann, do
Corpo de Bombeiros, o homem tra-
balhava com uma maquina de pres-
são quando houve o acidente. “In-
felizmente, pelo excesso de pres-
são a que a máquina foi submetida
ela acabou estourando”.

Com o impacto da explosão, o
telhado ficou destruído. “Além
disso, as paredes laterais da es-
trutura ficaram danificadas e ofe-
rece risco de desabamento”. Foi
solicitado o trabalho da perícia
para determinar as causas do aci-
dente e também verificar o estra-

Morte no trabalho

 Homem manuseava
máquina de pressão, que

acabou explodindo

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

go na estrutura.
Socorristas e o médico do Siate

(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) chega-
ram a ser acionados, mas o traba-
lhador teve morte instantânea.

Dois acidentes no mesmo cruzamento

 Reportagem: Tissiane Merlak

O excesso de velocidade e a fal-
ta de sinalização são apontados
por moradores como os principais
fatores que tem causado diversos
acidentes no cruzamento das ruas
Londrina com Voluntários da Pátria,
no Bairro Country, em Cascavel.
Somente ontem, dois acidentes
graves foram registrados no local.

O primeiro acidente aconteceu
ainda na parte da manhã e envol-

veu um Fiat Uno e um Celta. Segun-
do testemunhas, o Uno seguia pela
Voluntários, que é preferencial,
quando bateu no Celta. Uma mu-
lher teve ferimentos leves e um
homem moderados. Os dois foram
encaminhados para a UPA (Unida-
de de Pronto-Atendimento) Brasília.

Já no início da tarde, outra batida
foi registrada no cruzamento. Confor-
me populares, a condutora de um Gol
seguia pela Voluntários da Pátria e,
quando passava pela Rua Londrina,
bateu em uma carreta. Com o impac-
to da colisão, o Gol capotou e ficou
com as rodas para cima.

A passageira do Gol, Alaídes
Solange dos Santos, de 38 anos,
teve contusões em abdômen e per-
na direita e sentia dores na região
da cervical.

Policiais militares do Pelotão de
Trânsito foram até o local e encami-
nharam o motorista da carreta para
a 15ª SDP (Subdivisão Policial). O
homem, de 45 anos, realizou o tes-
te de bafômetro, que constatou
0,99 miligramas de álcool por litro
de ar expelido. O resultado é três
vezes maior que o tolerado.

MOTORISTA da carreta, que estava
embriagado, cruzou a preferencial

AÍLTON SANTOS

Dois veículos bateram pela MANHÃ

 FÁBIO DONEGÁ
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Boletim epidemiológico da den-
gue, divulgado na tarde de ontem
pela Sesa (Secretaria Estadual da
Saúde), mostra que as notificações
da doença vêm aumentando entre
os 25 municípios da 10ª Regional
de Saúde de Cascavel. Isso porque,
no último informe, divulgado há
quinze dias, o município apresen-
tava apenas 42 suspeitas. Agora,
o número subiu para 127, três ve-
zes mais do que o dado anterior.

Conforme o enfermeiro da 10ª
Regional de Saúde de Cascavel,
Daniel Loss, é comum que entre os
meses de outubro e novembro as
notificações da doença aumentem.
Um dos motivos são as mudanças
típicas da estação, que nessa pri-
meira quinzena foi de muita chuva
seguida de dias de sol forte.

“O clima contribui para isso,
porém, é um período em que já es-
peramos um número maior de noti-
ficações”, relata Loss. Por conta

ALERTA
“Embora não haja muitas confirmações e o número seja menor do que no

mesmo período de 2016, não podemos ficar tranquilos. É necessário que
todos façam sua parte, mantendo quintais limpos, cuidando dos locais onde
a água possa ficar acumulada, para que se algo ocorrer, que seja de menor

impacto”, explica o enfermeiro.  Até agora, a área de abrangência da
regional possui quatro casos confirmados de dengue, três autóctones (aqueles
contraídos no município em que o paciente vive) e um importado.  Somente

em Cascavel são dois casos, ambos autóctones e 78 notificações.

Preparação
Ontem, uma reunião com
coordenadores na 10ª Regional
de Saúde de Cascavel discutiu a
fase pré-epidêmica da dengue,
enfrentada hoje. “É o momento
em que preparamos as equipes
para orientar a população, fazer
o manejo clínico, entre outras
ações”, diz Loss.

disso, a vigilância precisa ser redo-
brada. A orientação é de que a po-
pulação mantenha os cuidados bá-
sicos para evitar a proliferação do
mosquito transmissor da doença,
o Aedes aegypti.

Lixo depositado
em locais

inadequados
é um dos vilões

da dengue
 Reportagem: Marina Kessler

   Foto: Aílton Santos

Suspeitas
de dengue
triplicam

Suspeitas
de dengue
triplicam
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Durantes a Escola de Governo
de ontem, o diretor da ValeSim,
Camilo Marra, fez a apresentação
do aplicativo “Ônibus+” para smar-
tphones (android e OS) que vai au-
xiliar os usuários do transporte
coletivo quanto aos horários e iti-
nerários das linhas distribuídas
pelos bairros de Cascavel. O apli-
cativo já está disponível no Google-
Play e AppleStore, gratuitamente.

O aplicativo está em operação
em outras cidades e agora passa a
funcionar em Cascavel. Ao ser aces-
sado pelo usuário, o aplicativo iden-
tifica a cidade e também o ponto
de ônibus mais próximo através do
georeferrenciamento, através do
GPS do celular.

O aplicativo apresenta as linhas
existentes e também o tempo em
que o ônibus estará passando no
ponto onde o usuário se encontra,
fornecendo também o prefixo de
identificação do carro. “A atualiza-

Facilidade no transporte

 Após apresentar o “Ônibus+”,
Camilo Marra afirmou que “o

próximo passo, como já nos solicitou
o prefeito Paranhos, é a recarga do

cartão ValeSim através do celular. “A
pessoa que tiver o cartão vai poder

recarregar sem a
necessidade de ir

até um ponto
de revenda,

como acontece
hoje”, disse.

Ônibus+:
Próximo passo

 O diretor da ValeSim explicou ainda que o aplicativo também apresenta as
melhores opções de rota para o usuário chegar ao destino pretendido, bem como
o tempo médio do trajeto. “Além disso, antes o usuário chegava ao ponto e não
sabia se o ônibus já tinha passado ou não. Com esse sistema vai poder se o
ônibus está chegando e em quanto tempo”, detalhou.

CAMILO detalhou o funcionamento do
aplicativo na manhã de ontem

ção é em tempo real”, disse Mar-
ra, explicando que o usuário tam-
bém tem a informação do trajeto da
linha e todos os pontos de parada
no mapa fornecido pelo “Ônibus+”.

Opções de rota

SECOM
 Um relatório divulgado ontem

pela Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito)
apontou Cascavel como a cidade do
interior do Paraná com o maior nú-
mero de motoristas flagrados diri-
gindo sob o efeito de álcool. Os
dados comparam a cidade com ou-
tros municípios do Estado e só fica
atrás de Curitiba.

Conforme os números da Cet-
trans, de janeiro a setembro deste
ano, o Setor de Operações de Trân-
sito notificou 197 condutores por

embriaguez ao volante nas ruas de
Cascavel, crescimento de mais de
61% no comparativo com o mesmo
período do ano passado, quando
foram feitas 122 notificações. O
perfil dos motoristas, segundo a
Cettrans, é de jovens com idade
entre 18 e 35 anos.

Cabe ressaltar que as autua-
ções dessa natureza são infrações
gravíssimas, com multa no valor de
R$ 2.934,70 e suspensão do direi-
to de dirigir por um ano. Além dis-
so, caso o índice de álcool no san-
gue seja maior do que 0,3 miligra-
mas, o motorista é preso em fla-
grante e responderá ainda criminal-
mente pelo ato.
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Mais motoristas embriagados

Número de infrações

cresceu mais de 61%
nos nove primeiros meses
deste ano no comparativo

com o ano passado
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De acordo com o presidente da
Cettrans, Alsir Pelissaro, os núme-
ros são resultados da intensa fis-
calização de trânsito, que realizou
somente este ano 2.331 ações
contra 1.833 no mesmo período do
ano passado. “Registramos um
aumento de 23,6% nos atendimen-
tos realizados à sociedade no com-
parativo com o ano passado, entre
ações para controle de tráfego, ou-
vidoria, atendimento via Particity/
Ouvindo Cidadão, patrulhamento e
fiscalização, acidentes atendidos,
entre outros, passando de 5.042
em 2016 para 6.232 este ano”.

 Um dado bastante positivo apresentado pela Cettrans
durante a Escola de Governo do Município, nos nove primeiros
meses de 2017, 66.234.054 veículos passaram pelos radares

da cidade, aumento de 22% no fluxo. Em contrapartida, ouve
uma redução de 42% nas infrações por excesso de velocidade.

F iscalização

Multas caem 42%
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Giro da
Violência

 A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) inicia hoje, a 0h, e encerra
às23h59 de domingo, dia 15, mais
uma edição da Operação 12 de
Outubro. Já na PRE (Polícia Rodovi-
ária Estadual) a Operação tem iní-
cio às 14 horas de hoje e se encer-
ra a meia-noite de domingo.

O foco, assim como em todos os
feriados prolongados, é reforçar o
policiamento ostensivo preventivo
em locais e horários de maior inci-
dência de acidentes fatais e de cri-
minalidade, conforme dados estatís-
ticos consolidados pela instituição.

Ao longo dos cinco dias de ope-
ração os agentes da PRF irão pri-
orizar o controle de velocidade
com radares portáteis, o comba-
te à embriaguez ao volante e a fis-
calização de ultrapassagens proi-
bidas. No mesmo feriado do ano
passado, sete pessoas morreram
em rodovias federais no Paraná.

24 tabletes de maconha

Operação 12
de Outubro

Outras 147 pessoas ficaram feri-
das. Houve 178 acidentes. Na
Operação 12 de outubro do ano
passado, a PRF flagrou no Paraná
108 motoristas bêbados, 385 ul-
trapassagens proibidas e quase
nove mil veículos acima da veloci-
dade máxima permitida.

Entre as causas dos acidentes
com mortes registrados durante a
operação do ano passado estão
excesso de velocidade, ultrapassa-
gem indevida, desatenção, ingestão
de bebidas alcoólicas e desrespei-
to à sinalização.

O pico de movimento na saída
para o feriado deve se concentrar
entre o fim da tarde e início da noi-
te de quarta-feira e na manhã de
quinta-feira. O retorno deve ter um
fluxo maior de veículos durante a
tarde e a noite de domingo.

Invasão no Exército
Um homem de 44 anos, com problemas
psicológicos, foi detido ontem pela
Polícia Militar ao tentar invadir o 33º
Batalhão de Infantaria Mecanizado, na
área militar em Cascavel. Ele foi
repreendido e por conta disso teria
ameaçado os policiais com uma barra
de ferro. O homem foi levado à 15ª
SDP (Subdivisão Policial) em Cascavel.

“Pra brincar”
Permanece na carceragem da 15ª SDP
o idoso preso na noite de segunda-
feira acusado de abusar sexualmente
de uma criança de 11 anos, no Bairro
Interlagos. Segundo a polícia, a
menina disse que pediu ao vizinho um
abacate, momento em que ele teria
pedido para a criança entrar e
oferecido R$ 50 para que ele pudesse
tocá-la. A menina teria dito que já foi
abusada por ele outras vezes. Ele
confessou que ofereceu dinheiro, mas
disse que não fez nada. Apenas teria
passado a mão na vizinha e que estaria
‘acostumado a brincar com ela’.

Uma mulher foi presa ontem por
policiais militares do Pelotão de
Choque em Cascavel. Ela conduzia um
Corsa pela Rua Jorge Lacerda, no Bairro
Cancelli, quando foi abordada pela
equipe. Os 24 tabletes de maconha,
que totalizaram 19,7 quilos, estavam
em uma mala, no banco traseiro do
veículo. A mulher foi presa em flagrante
por tráfico de drogas e encaminhada a
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Sentaram no banco dos réus na tarde de
ontem, Alexandre Diniz e Fernando
Lorenz, acusados de matar, com golpes
de faca, Paulo Sadi Barroso. Segundo o
processo encaminhado ao Ministério
Público, o crime aconteceu em março de
2013 em uma casa no Jardim Gramado.
Os dois homens, com a ajuda de
Alberto Diniz, que já foi julgado e
condenado, efetuaram ainda tiros contra
a vítima após um desentendimento.
A esposa de Paulo encontrou o homem
caído, gravemente ferido e acionou o
Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência), que encaminhou o homem

ao HU, mas ele acabou não resistindo
aos ferimentos. O júri não acabou por
questões processuais e foi redesignado
para 6 de dezembro.
Além do júri de Alexandre e Fernando,
foi julgado ontem Alyson Lopes
Antônio, acusado de uma tentativa de
homicídio contra mauro Brandão da
Silva, em novembro de 2009. Na
época dos fatos a vítima correu e pediu
ajuda na casa de sua irmã que morava
próximo e por conta do rápido
atendimento sobreviveu aos ferimentos.
Ele foi absolvido por falta de provas.

JÚRI É ADIADO PARA DEZEMBRO

 Reportagem: Tissiane Merlak
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 Reportagem: Tissiane Merlak
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Melhorias para escola
Para atender a demanda de me-

lhorias nas escolas da rede munici-
pal, a Secretaria de Educação de
Cascavel segue um planejamento
que inclui uma lista de reformas.

Uma delas é prevista para a Es-
cola Municipal Maria Tereza de Fi-
gueiredo, no Bairro Santa Cruz em
Cascavel. A prefeitura já publicou no
órgão oficial aviso de licitação para
construção de muro e pórtico de
acesso à unidade de ensino. O va-
lor máximo para execução dos ser-
viços é de R$ 227.182,85.

“Em decorrência do problema do
muro, ele será refeito e colocare-
mos gradil. Também vamos cons-
truir um pórtico e passarela”, de-
talha a secretária de Educação,
Márcia Baldini.

De acordo ela, nas escolas de
maior porte há processo de reformas
ocorre em três etapas. “A próxima
etapa de obras na escola Maria Tere-
za de Figueiredo inclui a parte de co-
bertura, rede elétrica e a terceira,
serviços para substituição de pisos,
revestimentos e pintura”, cita.

ANIBAL LOPES
O mesmo planejamento será seguido com a Escola Municipal Anibal Lopes.
Com 40 de fundação, a estrutura não havia recebido obras e por meio de
licitação já em andamento haverá melhorias estimadas em R$ 750 mil.

Muro que desabou será reconstruído

R$ 227,1 mil
é o valor máximo
para a licitação

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá
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E reina a paz...
Depois da bandeira branca hasteada por Jaime Vasatta, na
sessão de segunda, dessa vez foi o próprio Alécio Espínola

que sinalizou uma trégua a Fernando Hallberg. Hallberg
protocolou um requerimento com pedido de informações e

cópia de todo o processo de imunidade tributária de
Cascavel. Alécio se adiantou, e levou à sessão de ontem

toda a documentação solicitada.

Ti-ti-ti
Depois que Alécio pediu a
retirada do requerimento,
já que tinha a
documentação, Hallberg,
Paulo Porto e o diretor do
Legislativo Mário Galavotti
ficaram pelo menos um
minuto de ti-ti-ti. Hallberg
estava tirando dúvida se
acatava ou não o pedido, e
respondeu a Alécio
questionando se a
documentação era mesmo a
resposta que queria ou era
um documento dizendo
que não havia a
documentação.

Paciência de Jó
Alécio, com paciência de
Jó e toda sinalização de
paz, respondeu dizendo
que sim, era a
documentação solicitada
pelo vereador, e que se
houvesse mais alguma
dúvida, Hallberg seria
prontamente atendido.
Pelo menos de um dos
lados, parece que a

pombinha da paz voltou a
bater as asas.

Lembrando...
Os dois vereadores estavam ‘se
pegando’, quase nos tapas,
por conta do projeto que
regulamenta a atuação do
Conselho Tutelar em Cascavel.
Estava em andamento um
projeto do Executivo. Depois,
Hallberg e Cia protocolaram
um substitutivo, que travou o
andamento do primeiro
projeto. E foi aí que toda a
confusão começou, com
direito a denúncia
formalizada na Câmara de
Alécio contra Hallberg.

Economizou mesmo?
É com essa dúvida que o
vereador Jorge Bocasanta
pediu cópia dos balanços
orçamentários da prefeitura de
2014, 2015 e 2016. A
intenção dele é comparar com
os balanços deste ano e
verificar se a gestão Paranhos
economizou mesmo tudo o que
a prefeitura vem divulgando...

GASTOS COM TELEFONE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O vereador Serginho Ribeiro também pediu informações com
relação a gastos com telefone da prefeitura de Cascavel. Ele
disse ter recebido informações sobre um gasto alto de ligações
de telefone fixo para celular. Dependendo da resposta, o vereador
disse que pode solicitar a compra de um celular para fazer
essas ligações, o que resultaria em economia para o município.

 O vereador Paulo Porto fez um requerimento novamente
pedindo informações sobre a fiscalização do transporte
escolar rural.

 É que só agora a Comissão de Educação recebeu um
ofício da Prefeitura dizendo que o relatório está pronto, as
empresas foram notificadas e a administração aguarda
resposta para encaminhar a documentação.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Suspeita
de crime
ambiental
Um requerimento soli-

citado pelo vereador Pau-
lo Porto e que foi aprova-
do na sessão de ontem
para encaminhamento
chamou a atenção. É que
se trata do pedido de in-
formação a respeito de
um possível crime ambi-
ental em uma área cedi-
da para uma entidade.

O caso teria ocorrido
no distrito de São Salva-
dor, de acordo com o ve-
reador proponente do re-
querimento. Moradores
teriam feito a denúncia, e
por isso o pedido de infor-
mações à Prefeitura. “Se-
gundo moradores, na
área, diversas árvores do
tipo canela estavam plan-
tadas, e é um tipo de ár-

vore que precisa ser pro-
tegida de acordo com le-
gislação estadual. A infor-
mação é de que árvores
foram cortadas no local”,
explica o vereador.

 O vereador Mauro Seibert, durante sessão de ontem, entrou
em absoluta contradição com relação ao projeto de sua autoria,
que prevê multa a quem não separar corretamente o lixo. Ele
pediu adiamento por oito sessões da votação do projeto, para
que ele seja discutido de forma mais ampla. Na sessão de
segunda-feira, o mesmo vereador foi absolutamente contrário
ao pedido de adiamento feito por Serginho Ribeiro, por
apenas três sessões. A justificativa de Mauro é de que cinco
emendas entrariam no projeto, que pode até ser retirado para
colocação de um substitutivo. Ou seja, todas as incansáveis
horas de blábláblá na
sessão de segunda-feira
foram em vão!

Vereador fez requerimento após
receber denúncia de corte de
ÁRVORES DE CANELA

Contradição
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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, 11 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Wilton Goulart dos Santos e Doralice dos Santos
2- Alexander Renato Vieira da Luz e Daiana Karina Bonine Oliveira
3- Maycon Rodrigo Fernandes Bonatti e Adrielli Angélica Bramé
4- Reinaldo Fernandes de Paula e Lucilde Carmen Pereira
5- Wellington José Nanir Oliveira e Gabrielly Vitoria Marcondes Pires

Tricolores às 21h45
O horário “nobre” da quarta-feira
de futebol do Brasileirão terá os
tricolores paulista e gaúcho em
campo às 21h45 desta quarta-
feira. O Grêmio joga em casa
contra o Cruzeiro e o São Paulo
desafia o Atlético-MG em Belo
Horizonte (MG).
Sem perder há quatro rodadas e
fora de zona de rebaixamento, o
time do Morumbi está reforçado
com o lateral-esquerdo Júnior
Tavares, que volta de suspensão.
Ele será titular na vaga de Edimar.
Por outro lado, o atacante
Gilberto, lesionado, está fora.
Rodrigo Caio, que ontem esteve
com a seleção brasileira, está
confirmado no time. Já Cueva e
Arboleda, que também foram a
campo ontem pelas eliminatórias,
estão fora. No Grêmio, terceiro
colocado, a meta é vencer seu
algoz da semifinal da Copa do
Brasil para retornar à vice-
liderança do Brasileirão. Para
isso, Pedro Geromel e Kanneman
voltam a formar dupla de zaga. Já
Ramiro e Luan ainda não estão
disponíveis no setor de criação.

 Furacão x Dragão
Após uma pausa de dez dias por
conta das datas Fifa para jogos
pelas eliminatórias da Copa
2018, a Série A do Brasileirão
tem reinício nesta quarta-feira
com a realização de seis jogos
pela 27ª rodada. O Atlético-PR
abre a jornada em casa contra o
Atlético-GO, às 19h, na Arena da
Baixada. Oitavo colocado e sem
vencer há duas rodadas, o
Furacão busca pontos para se
reaproximar do G6 da
classificação. Já o Dragão
precisa desesperadamente da
vitória para deixar a
lanterninha do campeonato
após longo período como último
colocado. Em busca dos três
pontos dentro casa, o técnico
Fabiano Soares só não conta
com Nikão e Cleberson, que se
recuperam de lesão. Já o
zagueiro Paulo André é dúvida,
com dores musculares.

Sem vencer há sete jogos e ameaçado de cair para a última posição na tabela de
classificação nesta rodada, o Coritiba desafia o Corinthians interessado apenas na vitória
em Itaquera, às 21h. Um tropeço diante do líder aliado a uma derrota do arquirrival
Atlético-PR nesta noite significará a lanterninha da classificação para o Coxa. Além da
pressão pela má situação, os desfalques são problemas no Alviverde paranaense. São
quatro ausências para o técnico Marcelo Oliveira: o meia Anderson, por opção, e os
atacantes Getterson, Alecsandro e Kleber, todos em recuperação de lesão. Por outro lado, o
jogo com o Corinthians é visto como ótima oportunidade para o Coritiba recuperar as
forças, como foi na reta final do Brasileirão 2016, quando Pachequinho assumiu a equipe.
No Alvinegro paulista, Fagner, Gabriel e Romero estão fora por lesão e Pablo por lesão. Já
Balbuena é dúvida. Assim, a dupla de zaga pode ter a improvisação do volante Warian,
que ainda não estreou pela equipe principal, e Pedro Henrique.

CORITIBA
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

‘Paladino’ significa um cavalei-
ro errante da Idade Média, que bus-
cava façanhas que comprovassem
o valor e a correção. Foi com esse
substantivo que algumas pessoas
na plateia da Câmara - e até nos
bastidores - intitularam os vereado-
res de Cascavel.

Isso porque os vereadores fi-
zeram uma moção - mais uma - e
aprovaram, repudiando a exposi-
ção realizada no Museu de Arte
Moderna de São Paulo, que na in-
terpretação de muitos incita a por-
nografia e a pedofilia, consideran-

Autor
Apesar das manifestações contra
e a favor no tititi, o autor da
moção, Misael Júnior, defendeu
que o Legislativo precisa lutar
contra esse tipo de incitação
contra a instituição ‘família’.
“Estamos percebendo uma união
de todos que entendem que a
família tradicional precisa ser
respeitada. Não aceitamos que
tentem tirar a inocência das
nossas crianças”, ressalta.
“Apenas quem defende esse tipo
de atitude, pelo que vemos, são
os próprios artistas de uma
grande rede de televisão que
ganham milhares de reais por
mês, que não pagam impostos.
Mas percebemos que em todo o
País as pessoas estão até
deixando de assistir as
telenovelas dessa rede porque
ferem a moral”, complementa.

O único vereador que não assinou a moção e ainda votou
contra mas, dessa vez, sem discurso, foi Paulo Porto. “Respeito
a opinião dos vereadores. Porém, temos assuntos locais que

incomodam muito mais do que uma exposição em São Paulo, e
não vemos os vereadores aqui se preocupando”, lamenta.

“Paladinos” da moralidade

do que um homem nu foi coloca-
do para ser tocado por crianças
durante a exposição.

Tá certo que a maioria do ‘pes-
soal’ mostrou ser contra a expo-
sição, mas a grande dúvida que
ficou é o que uma moção de Cas-
cavel vai interferir para um Museu
de São Paulo, ou para um assun-
to de repercussão nacional. E
também o grande esforço dos le-
gisladores em ‘julgar’.

Único contra

 VEREADORES aprovaram a
moção durante a sessão de ontem
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O domingo chuvoso não foi dia de criança
ficar em casa. Pelo menos não para os
participantes da 2ª edição da Copa Kids,
realizada no ginásio de esportes do CEU
(Centro de Esportes e Artes Unificados)
Jair João Bordignon, localizado ao lado do
Estádio Olímpico Regional, em Cascavel.
Equipes de toda a região participaram das
disputas, que reuniram cerca de 200
jovens com até 16 anos de idade.
Destaque para a participação dos
integrantes da equipe do projeto social
Das Ruas para o Tatame, que funciona
no local das disputas e também na
academia X-Fit, no Bairro Periolo, em
Cascavel, e na cidade de Turvo.

O fim de semana chuvoso impossibilitou
a realização dos jogos programados para
o Campeonato Terrão do Jardim
Colonial. Com isso, os jogos deverão ser
confirmados para este domingo. O certo
mesmo é que o time da Frutana lidera a
classificação, seguida por Zé Milton e
JG Construções. Fúria/Mercado
Samara, Juventude, Bar Fortaleza, Treme
Terra, Titânio, Recanto Colmeia, 100%
Interlagos, União Independente e Auto
Escola Avenida, respectivamente,
completam a classificação.

ASSEPAR
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A Copa da Liga Ferronatto de Futsal teve a terceira rodada realizada de forma antecipada na noite de segunda-feira, no ginásio da
Coopavel - a 2ª rodada estava marcada para a quadra da Neva. Pior para a equipe da Fercaus, que não compareceu ao local do

jogo com a Alternativa e perdeu por WO. Já os Predadores aplicaram 4 a 2 na Diferral, a Oral Sin goleou o Armazém das
Bebidas por 6 a 2 e a Madeiras Ferronatto venceu o Controle Sistemas/Frutaria Campos por 6 a 5, num jogo que terminou

empatado por 2 a 2 no primeiro tempo e que teve o time da Frutaria em vantagem por 5 a 3 no placar na segunda etapa, mas o
time da madeireira buscou a virada. A 4ª rodada, na segunda-feira (16), também será na Coopavel.

LDF
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Foram cinco meses de inves-
tigação por meio de uma CPI da
Câmara de Vereadores e muita
polêmica a respeito do contrato
da antiga gestão com empresas
para fazer a limpeza de fossas
em escolas municipais e Cmeis
(Centros Municipais de Educa-
ção Infantil).

Falta de fiscalização do contra-
to por parte da secretaria de Edu-
cação; serviço solicitados a mais
em escolas do que o efetivo núme-
ro de fossas e o pior: um contrato
de mais de R$ 2 milhões para o tra-
balhor, sendo que na maioria das
escolas era possível fazer a ligação
gratuita de esgoto.

E isso foi feito, de acordo com o
Legislativo, em 26 escolas. O pro-

De olho na limpeza de fossas
blema é que mesmo diante de tan-
ta polêmica a prefeitura lançou um
edital para contratar empresa para
fazer a limpeza por 12 meses. Será
no dia 25 deste mês, com valor de
R$ 597.040,00.

Os vereadores que acompanha-
ram de perto a investigação prome-
tem ficar de olho. “Sabemos que
em muitas escolas do interior a
Sanepar não tem capacidade téc-
nica para fazer a ligação do esgoto.
Foi feita essa ligação em 26 esco-
las, de forma gratuita, e em muitas
regiões onde o esgoto ainda não
passa o serviço é necessário. Po-
rém, vamos ficar de olho para sa-
ber se dessa vez haverá fiscaliza-
ção”, afirma o vereador Misael Jú-
nior, que foi presidente da CPI.

De perto
O vereador Celso Dal Molin, que
começou a investigação a respeito
do serviço de limpeza de fossas que
resultou na CPI, garante que vai,
inclusive, às escolas onde o serviço
for realizado, para saber se tudo
estará nos ‘conformes’. “Temos que
ter cuidado com o valor
empenhado, cuidado com a
fiscalização, entendemos que em
muitas escolas de interior o serviço é
necessário, porém, vamos ficar
atentos para que não haja o mesmo
problema”.

... A contratação do serviço é
necessária para o atendimento das
escolas do interior e também em
função da necessidade de
esgotamento de fossas existentes nas
unidades onde foi feita a ligação do
esgoto. Dependendo da situação, é
necessário primeiramente esgotar a
fossa para depois aterrá-la.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

De acordo com a
prefeitura...

MISAEL E CELSO, à frente das investigações, prometem ficar atentos a novo contrato
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 Paranaense
Agora a equipe feminina adulta de Cascavel se prepara para defender o título
estadual na fase final da Chave Ouro do Paranaense, que será realizada neste

fim de semana em Maringá. As cascavelenses enfrentam o time Campo
Mourão no sábado, pela semifinal, em busca de vaga na decisão de domingo

contra quem passar da outra semi, entre Maringá e Matelândia.

Atípico pro handebol
Acostumado com as vitórias,

o handebol feminino de Cascavel
teve um fim de semana atípico,
com derrotas em momentos de-
cisivos de competições nas cate-
gorias adulta e menores.

Na fase final da Chave Ouro do
Campeonato Paranaense de Han-
debol Juvenil (Sub-18), as coman-
dadas do técnico Marcos Galhar-
do perderam a semifinal para o time
de Maringá, anfitrião das disputas,
por uma diferença de 15 gols: 31 a
16. No dia seguinte, no domingo,
praticamente devolveram o placar
em cima da equipe de Toledo, na
disputa pelo troféu de bronze: 31
a 17. Na final, as maringaenses ven-
ceram Alto Paraná por 34 a 28.

Já pela Conferência Sul-Sudes-
te da Liga Nacional, na categoria
adulta, o time cascavelense amar-
gou duas derrotas fora de casa e
deu adeus à disputa, que entra na
segunda fase a partir de hoje.

As cascavelenses perderam
na noite de quinta-feira em Ca-
xias do Sul (RS) para a UCS/
Farroupilha, que pontuou pela
primeira vez no campeonato ao
vencer por 27 a 22, e na noite
de sábado em Blumenau (SC),
por 33 a 25.

Com isso, terminou sua parti-
cipação na Liga na quinta coloca-
ção com quatro pontos, atrás de
São Bernardo (SP), líder com 12
pontos, Pinheiros (SP), vice-líder
também com 12, Blumenau, ter-
ceiro colocado com 10 e Concór-
dia (SC), quarto também com 10
pontos. Já Guarulhos (SP), Marin-
gá e UCS/Farroupilha também
deram adeus à competição.

 JORNAL INFORMANTE

LHPR

Cascavelenses
tiveram disputas
pela Liga e pelo
Estadual Sub-18
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AS MORTES NO TRÂNSITO

 Índice
Em sua prestação de
contas, o Observatório
Social mostrou
preocupação pelo fato de o
Município de Cascavel ter
aplicado apenas 17% da
receita na educação,
quando a legislação obriga
no mínimo 25%. Segundo a
prefeitura, historicamente
os 25% são atingidos no
último quadrimestre, com o
pagamento do 13º salário.
No caso deste ano, também
há vários empenhos a
serem lançados e os 17%
são referentes aos dois
primeiros quadrimestres.
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A parceria
entre os

municípios de
Cascavel e
Toledo no

setor
tecnológico da

educação

A decisão do
governo do

Paraná, com
aval da

Assembleia
Legislativa, em

congelar salários
do funcionalismo

O crescente número de mortes por atropelamen-
to no trânsito de Cascavel é preocupante e há ne-
cessidade de frear esse trágico avanço. Conforme
mostrou o Hoje News na edição de ontem, neste
ano 17 pessoas morreram atropeladas, um aumento
de 21% em relação ao ano passado quando no
mesmo período ocorreram 14 mortes.

Há casos em que, lamentavelmente, o pedestre
foi atropelado na faixa destinada a ele. Isso mostra
falta de atenção dos condutores. Com as mudan-
ças na Avenida Brasil, a pista da principal via da
cidade ganhou mais agilidade e, consequentemen-
te, muitos motoristas têm aproveitado para acele-
rar, aumentando ainda mais os riscos.

É impossível não haver preocupação com os
números crescendo, mas a bem da verdade, a
grande maioria dos atropelamentos são mortes evi-
táveis. Também é preciso mais conscientização
de todos e respeito nas vias públicas.

Os principais riscos para os pedestres são: com-
portamento dos condutores, especialmente em re-
lação ao excesso de velocidade, beber e dirigir, in-
fraestrutura inadequada ou inexistente para pedes-
tres. Cascavel tem evoluído na questão de mobili-
dade urbana com pistas adequadas para caminha-
das e ciclovias. Isso faz aumentar o número de pe-
destres e a atenção de todos precisa ser redobra-
da. Que haja paz no trânsito!

 Oxímetros
Nesta semana foram
entregues os oxímetros à
Unidade de Cuidados
Intermediários (UCI) do
Hospital Universitário.
Segundo a enfermeira Ana
Tamara Kolecha Giordani,
coordenadora de
enfermagem da ala, os
equipamentos auxiliarão no
atendimento e tornará a
assistência mais segura e
eficaz. “Conseguiremos
monitorar 24 horas, evitando
riscos para os bebês”,
afirmou a coordenadora. Os
bebês da UCI, em sua grande
maioria, são provenientes da
UTI neonatal.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

31
Quarta

Curitiba

18 28
Quinta

27
Quarta

25
Quinta

18

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

16

CHEIA
05/10 - 15h40

23

CRESCENTE
27/09 - 23h53

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Parcialmente
nublado com chuvas

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas isoladas

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas isoladas

Parcialmente
nublado com chuvas

poucas nuvens
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Megasena
Concurso: 1975

08 11 24 26 47 57

Dupla sena
Concurso: 1703

03 13 23 43 44 461º sorteio

15 22 28 29 45 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1569

02 04 08 09 10 12 13
14 16 18 20 21 23 24 25

Quina
Concurso: 4503

21 30 47 55 67

Timemania
Concurso: 1093

01 33 44 46 52 60 67
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1804

06 07 09 14 24 32 34 39
40 44 58 65 69 70 74 76

77 88 91 98
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5221

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

77984
32304
77107
19978
21649

SANTA CRUZ-PE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 55 26 16 7 3 36 15 21
2º Santos 47 26 13 8 5 27 16 11
3º Grêmio 46 26 14 4 8 41 22 19
4º Cruzeiro 44 27 12 8 7 34 24 10
5º Palmeiras 43 26 13 4 9 36 27 9
6º Botafogo 40 26 11 7 8 34 28 6
7º Flamengo 39 26 10 9 7 34 25 9
8º Atlético-PR 34 26 9 7 10 29 30 -1
9º Atlético-MG 34 26 9 7 10 29 31 -2
10º Vasco 33 26 9 6 11 26 37 -11
11º Vitória 32 26 9 5 12 32 38 -6
12º Chapecoense 32 26 9 5 12 30 38 -8
13º Bahia 31 26 8 7 11 32 33 -1
14º São Paulo 31 26 8 7 11 34 37 -3
15º Ponte Preta 31 27 8 7 12 28 35 -7
16º Fluminense 31 26 7 10 9 34 36 -2
17º Sport 30 26 8 6 12 31 38 -7
18º Avaí 30 26 7 9 10 16 30 -14
19º Coritiba 28 26 7 7 12 25 33 -8
20º Atlético-GO 25 26 7 4 15 25 40 -15

SÉRIE A

HOJE
19h30 Botafogo x Chapecoense
19h30 Atlético-PR x Atlético-GO
21h Corinthians x Coritiba
21h45 Atlético-MG x São Paulo
21h45 Grêmio x Cruzeiro
21h45 Avaí x Vasco

AMANHÃ
17h Flamengo x Fluminense
17h Vitória x Sport
17h Ponte Preta x Santos
21h Palmeiras x Bahia

27ª RODADA

BRASILEIRÃO
19h30 Botafogo x Chapecoense
19h30 Atlético-PR x Atlético-GO
21h Corinthians x Coritiba
21h45 Atlético-MG x São Paulo
21h45 Grêmio x Cruzeiro
21h45 Avaí x Vasco

JOGAM HOJE

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
Holanda 2x0 Suécia

Grécia 4x0 Gibraltar
Portugal 2x0 Suíça
Estônia 1x2 Bósnia
Letônia 4x0 Andorra

Luxemburgo 1x1 Bulgária
França 2x1 Belarus
Bélgica 4x0 Chipre
Hungria 1x0 Ilhas Faroe

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
Austrália 2x1 Síria

MUNDIAL SUB-17
Espanha 4x0 Níger

Costa Rica 2x0 Guiné
Coreia do Norte 1x2 Brasil

Irã 4x0 Alemanha

PLACAR DE ONTEM

A última rodada das Eliminatórias
Europeias confirmou que só uma das
duas potências que integraram o Gru-
po A vai à Copa do Mundo de 2018.
Enquanto a França garantiu a vaga
direta ao bater Belarus por 2 a 1, a
Holanda ficou fora até da repescagem
mesmo tendo vencido a Suécia por
2 a 0. Com os resultados da tarde de
ontem, os franceses encerraram o
qualificatório na liderança da chave,

França na Copa
e Holanda fora

com 23 pontos. Já suecos e holan-
deses somaram 19, mas o país es-
candinavo ficou com a segunda posi-
ção e consequentemente a vaga na
repescagem por ter melhor saldo de
gols (17 a 9). Os suecos, vice-cam-
peões mundiais em 1958 e medalhis-
tas de bronze em 1994, conhecerão
seu rival na repescagem na terça-fei-
ra, em sorteio que será realizado na
sede da Uefa, na Suíça.

Portugal só tinha uma opção para garantir
vaga direta na Copa do Mundo da Rússia,
em 2018. Tinha que vencer a Suíça nessa
terça-feira, em Lisboa, para terminar na
liderança do Grupo B das eliminatórias da
Europa. Mesmo com Cristiano Ronaldo
distante dos seus melhores dias, o time
comandado por Fernando Santos venceu por
2 a 0 e fez a festa de 65 mil pessoas no
Estádio da Luz, e de milhares de portugueses
espalhados pelo planeta. Os gols da partida
foram marcados por Djourou, contra, e
André Silva. Para os suíços, a missão agora
é disputar a repescagem.

EFE

Prefeito Leonaldo
Paranhos ao justificar
para o presidente da

Cettrans sua ausência
na Escola de Governo
durante a explanação

dos dados.

“Primeira vez
que eu falto na
escola, vou ser

suspenso?”

DIVULGAÇÃO
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gente@jhoje.com.br

Artes plásticas
Continuam abertas até

sexta-feira  as inscrições
para a 20ª  Edição da
Mostra Cascavelense de

Artes Plásticas. O
regulamento e a ficha de
inscrição encontram-se

disponíveis no
link: http://

www.cascavel.pr.gov.br/secre/
cultura/sub_pagina.php.

Campanha Rosa
O Hospital Uopeccan está

precisando de alimentos que
compõem a cesta básica. Os

donativos podem ser
entregues no Núcleo

Solidário, Rua Potiguaras,
880. O telefone do local é

(45) 2101-7002.

Franciane Wachter e Fabio Bonatto Roani, durante o evento
que marcou a inauguração da agência Sicredi

Incentivo Fiscal
Dia 19, o palestrante Rodolfo Ernesto Scheneider Junior

estará na Acic, às 18h30, para falar sobre Incentivos
Fiscais. Na oportunidade ele vai esclarecer dúvidas de

como as pessoas física e jurídica podem destinar parte do
imposto de renda devido e contribuir com projetos

sociais, culturais e de saúde promovendo o
desenvolvimento sustentável de Cascavel. A inscrição é
gratuita e pode ser feita no link: https://goo.gl/forms/

am1FswIPsAoSk59e2.

JEAN PATRICK
já em clima de
feriadãoDIVULGAÇÃO

“As feridas da alma são
curadas com carinho,

atenção e paz.”
Machado de Assis

SIMONE E JOÃO
BULHÕES, no
 belo registro de
Vera e Grasi
Fotografias

FÁBIO DONEGÁ
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Em uma rodada que era decisiva apenas para os outros, o Brasil mostrou mais uma vez que é a melhor seleção da América do Sul no momento e
venceu o Chile por 3 a 0 diante de um público de 41.008 pagantes no Allianz Parque, em São Paulo. O número é recorde na arena do Palmeiras
e marcou também a maior arrecadação do futebol brasileiro: R$ 15.118.391,02. O anterior era a final da Libertadores de 2013, entre Atlético-
MG e Olímpia, no Mineirão. De quebra, a vitória com gols de Paulinho e Gabriel Jesus (duas vezes) tirou os chilenos da Copa 2018 e manteve
Tite invicto nas Eliminatórias. Em 12 jogos sob o comando do treinador, a seleção pulou da sexta para a primeira posição com dez vitórias e dois
empates. Foram 32 pontos ganhos, 30 gols marcados e apenas três sofridos.

CBF

Messi garante
Argentina na Copa
A Argentina está na Copa do Mundo de 2018. E pode
agradecer a Lionel Messi por isso. Ontem à noite,
em Quito, o craque chamou a responsabilidade e
marcou os três gols da vitória de virada por 3 a 1
sobre o Equador, que resgatou a equipe de Jorge
Sampaoli de uma situação complicada nas
Eliminatórias e impediu o vexame de ficar fora de
um Mundial pela primeira vez desde 1970.
Bastante questionado em seu país após os
recentes tropeços da Argentina, o camisa 10
correspondeu à altura no momento mais
decisivo, superando o susto que o Equador deu
ao abrir o placar logo aos 2 minutos. De
quebra, com os três gols, Messi chegou a 21 na
história das Eliminatórias e se tornou o maior
artilheiro do torneio em todos os tempos,
empatado com o uruguaio Luis Suárez.
Com o resultado, os argentinos terminaram com
28 pontos, na terceira colocação das
Eliminatórias, conquistando a vaga direta. Os
outros times que se garantiram na Copa foram
Brasil, Uruguai e Colômbia, enquanto o Peru vai
disputar a repescagem contra a Nova Zelândia.
Já Chile e Paraguai foram eliminados.

Peru Guerrero
Com gol de Paolo Guerrero, o Peru empatou por 1 a 1 com a Colômbia em

Lima, em duelo direto por um lugar na Copa do Mundo de 2018. O
resultado confirmou a classificação dos visitantes e mandou os donos da

casa para a repescagem.
Depois de um primeiro tempo sonolento no Estádio Nacional, James

Rodríguez bateu no canto aos 10 minutos da etapa final e abriu o placar
para a seleção quinta colocada no Mundial do Brasil. A derrota eliminaria

os peruanos, mas Guerrero, aos 36min do segundo tempo, cobrou falta com
precisão e venceu Ospina - os visitantes reclamaram que o tento foi

irregular por ser tiro livre indireto, mas o próprio goleiro tocou na bola
antes de ela entrar.

O empate deixou a Colômbia em quarto lugar das Eliminatórias, com 27
pontos, um a mais que o Peru, que, com a quinta colocação, disputará em
novembro uma vaga na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, campeã

do qualificatório da Oceania.

URUGUAI
No Estádio Centenário lotado, o Uruguai confirmou sua
classificação para a Copa do Mundo e a segunda posição nas
Eliminatórias ao superar a Bolívia por 4 a 2 de virada. A seleção
celeste entrou em campo sabendo que só uma derrota para a vice-
lanterna aliada a uma improvável combinação de resultados a
levaria para a repescagem.

PARAGUAI
Com os resultados da rodada, bastava ao Paraguai vencer a
lanterna Venezuela no Estádio Defensores del Chaco abarrotado
em Assunción para ir à repescagem no lugar do Peru. Mas a equipe
da casa foi surpreendida e derrotada por 1 a 0. Com o resultado, a
equipe do técnico Francisco Arce termina as Eliminatórias na
sétima colocação, com 24 pontos. Os venezuelanos foram a 12.
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De manhã, vai ser mais fácil se arriscar
e assumir alguns projetos complicados,
pois estará mais otimista. Mas, depois
do almoço você vai se preocupar mais
com a sua carreira. Cor: rosa.

horóscopo

To
ur

o

Pode ser uma boa trabalhar a sós na
parte da manhã, pois vai render mais.
Depois do almoço, terá ânimo renova-
do e não deixará passar em branco
nenhuma oportunidade de ganhar di-
nheiro. Cor: branco.

Li
br

a

Na parte da manhã, podem surgir boas
oportunidades de aumentar seus lu-
cros. Depois do almoço, você estará
mais falante e terá facilidade para inte-
ragir com os colegas. Cor: bege.

E
sc

or
pi

ão Na parte da manhã, podem surgir boas
oportunidades de aumentar seus lu-
cros. Depois do almoço, você estará
mais falante e terá facilidade para inte-
ragir com os colegas. Cor: bege.

G
êm

eo
s Troque ideias e ajude os colegas na

parte da manhã, pois receberá o mes-
mo em troca. Formar alianças é uma
boa. Mas, depois do almoço, é bom ter
cuidado e não confiar demais nos ou-
tros. Cor: branco.

C
ân

ce
r

Pela manhã, você estará mais focado
no trabalho e terá disposição para en-
carar até as tarefas mais chatas. De-
pois do almoço, a dica é aproveitar as
boas oportunidades que podem sur-
gir. Cor: rosa.

Sa
gi

tá
rio

O dia começa com um astral leve, mas
depois do almoço, você vai deixar as
amenidades de lado e se concentrar
nas finanças. Vai buscar segurança na
família. Cor: amarelo.

C
ap

ric
ór

ni
o De manhã, projetos que pode tocar a

sós trarão melhores resultados. Não
confie em ninguém. Depois do almoço,
as coisas melhoram e você vai se sen-
tir mais confiante. Cor: rosa.

Le
ão

Você não terá dificuldade para atrair e
envolver as pessoas na parte da ma-
nhã. Mas, depois do almoço, fique aten-
to para não perder uma boa oportuni-
dade que pode surgir de repente. In-
vista em você. Cor: azul-claro.

V
irg

em

Na parte da manhã, redobre a atenção,
pois pode se esquecer de tarefas e pra-
zos. Depois do almoço, o astral muda e
você poderá contar com a sorte para
aproveitar uma boa oportunidade que
pode surgir de repente. Cor: laranja.

A
qu

ár
io

Vai ser mais fácil se entrosar com os
colegas na parte da manhã. Depois, a
Lua entra em seu inferno astral, atra-
palhando seus planos. Você terá gar-
ra para dar conta dos seus deveres.
Cor: cinza.

Pe
ix

es

Aproveite a manhã para definir os pas-
sos que deve seguir para melhorar sua
posição na empresa. À tarde, você
pode contar com a ajuda dos amigos,
inclusive se anda procurando empre-
go. Cor: lilás.
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Salmo do Dia Salmo 112

"Quem nasce sob esta influência se dis-
tinguirá na sociedade por seus talentos
e nobres virtudes. Reúne as mais belas
qualidades do corpo e da alma. Saberá
retificar seus erros, porque entende
que é através das experiências que
construímos nossa personalidade, o in-
vólucro da alma e do caráter. Estará
sempre em busca de si mesmo, procu-
rando atingir um ideal de equilíbrio e sa-
bedoria. Ser um incansável traba-
lhador será sua principal quali-
dade. Vivendo uma existência
elevada, trabalhando pelo bem
social, poderá livrar-se do seu
karma.

ANJO HARAHEL

Bendito seja o Senhor, minha rocha, que
ensina as minhas mãos para a peleja e os
meus dedos para a guerra; Benignidade
minha e fortaleza minha; alto retiro meu e
meu libertador és tu; escudo meu, em quem
eu confio, e que me sujeita o meu povo.
Senhor, que é o homem, para que o co-
nheças, e o filho do homem, para que o
estimes? O homem é semelhante à vaida-
de; os seus dias são como a sombra que
passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e
desce; toca os montes, e fumegarão.

Parabéns!
Protege nos dias: 18/05 - 30/07 -11/10 - 23/12 -
06/03. Número de sorte: 10. Mês de mudança:
outubro. Carta do tarô: A roda da fortuna. Está
presente na Terra: de 19h40 às 20h.

Rosemary Pestana, Keila Lima, Claudete
Johann Dewes, Claudio Rotta, Nena de
Jesus, Adreison Miglioranza, Clyde Sum-
mers, Nosley José Rossi, Robson Kere-
tch e Jacir Dalla Valle.

Estampa FLORAL
para ELES

O guarda-roupa masculino está
cada vez mais colorido. Calças, sapa-
tos, camisetas e acessórios e as ca-
misas estampadas estão compondo
cada vez mais os looks deles.

Peças casuais, como camisas,
camisetas e bermudas, é uma tendên-
cia revisitada com flores miúdas, es-
tampadas em fundos de tom neutro
do tipo liberty.

O destaque vai para a camisa
com micro padronagens, que confe-
re um visual mais formal com jovia-
lidade na medida. As camisetas
caem muito bem com calça jeans ou
bermudas lisas.

Na hora de combinar é preciso
bom senso. Escolher a camisa estam-
pada com outras peças mais neutras
e básicas, como uma calça jeans e
um blazer ou casaco mais sóbrio, por
exemplo.
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Look com camisa
estampada com blazer azul-marinho



Á
ri

es

De manhã, vai ser mais fácil se arriscar
e assumir alguns projetos complicados,
pois estará mais otimista. Mas, depois
do almoço você vai se preocupar mais
com a sua carreira. Cor: rosa.

horóscopo

To
ur

o

Pode ser uma boa trabalhar a sós na
parte da manhã, pois vai render mais.
Depois do almoço, terá ânimo renova-
do e não deixará passar em branco
nenhuma oportunidade de ganhar di-
nheiro. Cor: branco.

Li
br

a

Na parte da manhã, podem surgir boas
oportunidades de aumentar seus lu-
cros. Depois do almoço, você estará
mais falante e terá facilidade para inte-
ragir com os colegas. Cor: bege.

E
sc

or
pi

ão Na parte da manhã, podem surgir boas
oportunidades de aumentar seus lu-
cros. Depois do almoço, você estará
mais falante e terá facilidade para inte-
ragir com os colegas. Cor: bege.

G
êm

eo
s Troque ideias e ajude os colegas na

parte da manhã, pois receberá o mes-
mo em troca. Formar alianças é uma
boa. Mas, depois do almoço, é bom ter
cuidado e não confiar demais nos ou-
tros. Cor: branco.

C
ân

ce
r

Pela manhã, você estará mais focado
no trabalho e terá disposição para en-
carar até as tarefas mais chatas. De-
pois do almoço, a dica é aproveitar as
boas oportunidades que podem sur-
gir. Cor: rosa.

Sa
gi

tá
rio

O dia começa com um astral leve, mas
depois do almoço, você vai deixar as
amenidades de lado e se concentrar
nas finanças. Vai buscar segurança na
família. Cor: amarelo.

C
ap

ric
ór

ni
o De manhã, projetos que pode tocar a

sós trarão melhores resultados. Não
confie em ninguém. Depois do almoço,
as coisas melhoram e você vai se sen-
tir mais confiante. Cor: rosa.

Le
ão

Você não terá dificuldade para atrair e
envolver as pessoas na parte da ma-
nhã. Mas, depois do almoço, fique aten-
to para não perder uma boa oportuni-
dade que pode surgir de repente. In-
vista em você. Cor: azul-claro.

V
irg

em

Na parte da manhã, redobre a atenção,
pois pode se esquecer de tarefas e pra-
zos. Depois do almoço, o astral muda e
você poderá contar com a sorte para
aproveitar uma boa oportunidade que
pode surgir de repente. Cor: laranja.

A
qu

ár
io

Vai ser mais fácil se entrosar com os
colegas na parte da manhã. Depois, a
Lua entra em seu inferno astral, atra-
palhando seus planos. Você terá gar-
ra para dar conta dos seus deveres.
Cor: cinza.

Pe
ix

es

Aproveite a manhã para definir os pas-
sos que deve seguir para melhorar sua
posição na empresa. À tarde, você
pode contar com a ajuda dos amigos,
inclusive se anda procurando empre-
go. Cor: lilás.
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Salmo do Dia Salmo 112

"Quem nasce sob esta influência se dis-
tinguirá na sociedade por seus talentos
e nobres virtudes. Reúne as mais belas
qualidades do corpo e da alma. Saberá
retificar seus erros, porque entende
que é através das experiências que
construímos nossa personalidade, o in-
vólucro da alma e do caráter. Estará
sempre em busca de si mesmo, procu-
rando atingir um ideal de equilíbrio e sa-
bedoria. Ser um incansável traba-
lhador será sua principal quali-
dade. Vivendo uma existência
elevada, trabalhando pelo bem
social, poderá livrar-se do seu
karma.

ANJO HARAHEL

Bendito seja o Senhor, minha rocha, que
ensina as minhas mãos para a peleja e os
meus dedos para a guerra; Benignidade
minha e fortaleza minha; alto retiro meu e
meu libertador és tu; escudo meu, em quem
eu confio, e que me sujeita o meu povo.
Senhor, que é o homem, para que o co-
nheças, e o filho do homem, para que o
estimes? O homem é semelhante à vaida-
de; os seus dias são como a sombra que
passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e
desce; toca os montes, e fumegarão.

Parabéns!
Protege nos dias: 18/05 - 30/07 -11/10 - 23/12 -
06/03. Número de sorte: 10. Mês de mudança:
outubro. Carta do tarô: A roda da fortuna. Está
presente na Terra: de 19h40 às 20h.

Rosemary Pestana, Keila Lima, Claudete
Johann Dewes, Claudio Rotta, Nena de
Jesus, Adreison Miglioranza, Clyde Sum-
mers, Nosley José Rossi, Robson Kere-
tch e Jacir Dalla Valle.

Estampa FLORAL
para ELES

O guarda-roupa masculino está
cada vez mais colorido. Calças, sapa-
tos, camisetas e acessórios e as ca-
misas estampadas estão compondo
cada vez mais os looks deles.

Peças casuais, como camisas,
camisetas e bermudas, é uma tendên-
cia revisitada com flores miúdas, es-
tampadas em fundos de tom neutro
do tipo liberty.

O destaque vai para a camisa
com micro padronagens, que confe-
re um visual mais formal com jovia-
lidade na medida. As camisetas
caem muito bem com calça jeans ou
bermudas lisas.

Na hora de combinar é preciso
bom senso. Escolher a camisa estam-
pada com outras peças mais neutras
e básicas, como uma calça jeans e
um blazer ou casaco mais sóbrio, por
exemplo.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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DIVULGAÇÃO

Luciano envia presente para Juju
com um cartão dizendo que quer
conversar com ela. Emílio abre o
presente e tira uma foto do cartão
sem que Juju veja. Cecília conversa
com Diana sobre Miguel estar inte-
ressado em Lúcia e Zé Felipe em
Valentina. Rosana diz para Juju
agradecer Luciano pelo presente.
Noemia vai com Flávio até a Rey
Café para assinar o contrato. Gus-
tavo contrata Flávio como represen-
tante de vendas. Haydee fica sa-
bendo do cargo para qual Flávio foi
contratado e fica indignada.

MALHAÇÃO
Tato conta para Dóris sobre a

agressão de Aldo. Josefina cuida
dos ferimentos de Tato. Roney acon-
selha Bóris. Marta propõe viajar
com Lica. Dóris e uma policial vão
até a casa de Aldo, mas não o en-
contram. Tato diz a Keyla que pen-
sa em se mudar para um abrigo.
Edgar não percebe o estado de Bó-
ris. Ellen convida Das Dores para ir
com ela e Nena ao novo colégio.
Dóris anuncia a Tato que ele preci-
sará registrar queixa contra Aldo.

TEMPO DE AMAR
Maria Vitória conhece Helena e

suas companheiras de cabine no
navio. José Augusto lamenta suas
atitudes para Delfina e Tereza, e jura
vingança contra Inácio. Delfina co-
memora com Tereza a partida de
Maria Vitória. No Rio, Lucinda se
desculpa com Inácio por quase tê-
lo beijado. Reinaldo conta a Inácio
que há uma chance de o rapaz vol-
tar a enxergar. Helena e Maria Vitó-

ria conhecem Giuseppe e Tomaso
no navio a caminho do Brasil.

PEGA PEGA
Sabine deixa claro para Cristó-

vão e Madalena que não gostou da
visita do casal. Antônia impede que
Júlio veja Agnaldo e Sandra Helena.
Cristóvão conta a Madalena que
Sabine deu o quiosque para Dílson.
Raquel insiste em ser recebida por
Douglas no hotel. Madalena avisa
a Dílson que, se ele não devolver o
quiosque, terá que sair de sua casa.

A FORÇA DO QUERER
Ivan é socorrido e transeuntes

avisam a Joyce e Eugênio. Marilda
fala com Ritinha sobre o sucesso
de seu vídeo. Joyce se desespera
ao ver o estado do filho. Bibi desco-
bre que Kikito não sabe onde Rubi-
nho enterrou seu dinheiro. Zeca e
Ruy têm maus pressentimentos.
Simone estranha a ausência de
Ivan. O médico anuncia a Joyce que
Ivan perdeu seu bebê. Simone ten-
ta falar com Silvana sobre sua do-
ença. Dita sugere que Silvana avi-

se à polícia sobre o agiota. Joyce
compreende Ivan. Bibi e Dedé che-
gam à casa de Aurora. Garcia e El-
vira apoiam a campanha de Ritinha
contra Ruy, e Amaro aconselha o
amigo.

O  RICO E O LÁZARO
Sob o comando de Nebuzaradã,

Rabe-Sáris e os outros oficiais ata-
cam os guardas do rei. Asher de-
fende Evil. Na casa de Ravina, Joa-
na avisa que precisa sair. Furiosa,
Nitócris não consegue abrir a por-
ta do quarto.

NO LIMITE DA PAIXAO
Ao chegar no mosteiro, Ana Cris-

tina encontra um desconhecido e
pergunta como se chama. Ele diz
que seu nome é Ânimas. Frida diz a
Fernandinho que seu pai foi atrás
da amante, que provavelmente não
voltará e que a culpa é toda sua,
pois prefere Ana Cristina do que
ela.

Luciano envia presente para Juju
DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  21h10

Pica-Pau - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40 - 19h30

 LEGO Ninjago - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h (3D)
Sala 2: Qui a Qua 14h40 - 16h40

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 2: Qui a Qua 18h45 - 21h30 (Dud)

Divórcio
Sala 3: Qui a Qua 22h10

 Blade Runner
Sala 2: Qui a Qua 15h - 18h (dub) 21h (leg)

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 3: Qui a Qua 21h30 (LEG)

 LEGO Ninjago - O Filme
Sala 3: Qui a Qua 19h30

 Emoji: O Filme
Sala 4: Qui a Qua  14h

 My Little Pony - O Filme
Sala 3: Qui a Qua  15h30 - 17h30

 Chocante
Sala 4: Qui a Qua 15h50 - 17h40 - 19h30 - 21h20

DIVULGAÇÃO
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