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MP denuncia ex-vereador
O ex-vereador João Paulo de Lima foi denunciado criminalmente por corrupção

pelo Ministério Público. Ele é acusado de receber propina para votar projetos favo-
ráveis à Prefeitura na gestão do ex-prefeito Edgar Bueno. Além dele, o ex-secretá-
rio de Desenvolvimento Econômico, Luciano Fabian, foi denunciado. Em um vídeo

divulgado pela RPC, João Paulo aparece recebendo dinheiro de Fabian.
 Pág. 32

Cruzamento fatal
Um rapaz de 23 anos morreu na tarde de ontem em um acidente
de trânsito no cruzamento das ruas Paraná e João de Matos, no
Bairro Coqueiral. Marcos Aurélio Metz chegou a ser atendido

por uma equipe médica do Siate, mas não resistiu aos
ferimentos e morreu antes de ser encaminhado ao hospital.

 Pág. 25
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Para muitos, o “faz-me-rir” caiu na
conta bancária antes do feriado de
Sete de Setembro. As contas já estão
em dia – é o que todo mundo espera –
e não há preocupação com pagamen-
to de água, luz, ou aluguel em atraso.

Uma pena que isso não é a rea-
lidade dos funcionários que pres-
tam serviço de zeladoria nos 58
Cmeis (Centros Municipais de Edu-
cação Infantil) em Cascavel.

Ontem mesmo, o Siemaco (Sin-
dicato dos Empregados em Empre-
sas de Asseio e Conservação de
Cascavel) formalizou uma denúncia
no Ministério Público do Trabalho
pelo atraso do pagamento do mês
de setembro, referente ao trabalha-
do em agosto.

Os funcionários fazem o trabalho
por uma empresa que tem sede em
Curitiba, a R.R. Serviços Terceiriza-
dos, que presta serviço à Prefeitura
de Cascavel. A empresa, segundo o

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

A empresa terceirizada presta serviço
nos 59 CMEIS de Cascavel

Siemaco, justificou a falta de paga-
mento pelo feriado na Capital do
Estado no dia 8, mesmo havendo
possibilidade de programação do pa-
gamento via conta bancária.

“Liguei na empresa ontem [se-
gunda-feira] e eles disseram que
por isso que não pagaram, e que
fariam o depósito ontem [segunda-
feira] mesmo. Porém, até agora nem
sinal”, afirma a presidente do Sie-
maco, Ângela Maria de Oliveira
Meirelles. Segundo a presidente,
outros atrasos já ocorreram.

Outro lado
A reportagem do Hoje News
conversou com o representante da
empresa R.R. Serviços Terceirizados.
“O que ocorreu que o banco ficou
fechado em Curitiba no feriado de
Sete de Setembro e no dia 8 que é
feriado municipal, além de sábado
e domingo. E por conta disso
também não conseguimos tirar a
certidão negativa de débito, que é
uma documentação que precisamos
providenciar todo o mês. O nosso
próprio recebimento não foi
possível retirar e por isso houve
essa confusão”, ressalta a empresa.

A empresa presta serviço à Prefeitura de Cascavel há três anos e,
segundo a Secretaria de Educação, já foi, inclusive, notificada pela falta
de pagamento, até porque o repasse pela administração à contratada já
foi feito.  A Secretaria também solicitou que o proprietário da empresa
venha a Cascavel pessoalmente para dar esclarecimentos sobre o caso,
já que, segundo a pasta de Educação, é a primeira vez que um atraso
assim ocorre nos três anos em que a R.R. serviços terceirizados presta
serviço à Prefeitura. À contratada, a Prefeitura de Cascavel destina cerca
de R$ 300 mil por mês, conforme estipulado em contrato.

N otificada
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Sem descanso no FCC

Já classificado às quartas de fi-
nal da Taça FPF e com liderança
mantida depois da vitória por 2 a
0 sobre a Portuguesa Londrinen-
se no último domingo, pela 8ª e
penúltima rodada do turno único
da primeira fase, o FC Cascavel
nem pensa em descanso na com-
petição, mesmo com a pausa de
duas semanas no calendário de
jogos do certame.

A parada de 14 dias no calendário
da Taça FPF se dá porque as dez equi-
pes participantes terão de entrar em
campo simultaneamente às 11h do
dia 24 (domingo) pela última rodada,
e até lá, o times que têm partidas atra-
sadas terão de realiza-las.

Duas delas serão nesta quarta-
feira, pela 5ª rodada, quando Ma-
ringá FC e Iraty, enfim, medirão for-
ças no Estádio Willie Davids, num
duelo que deveria ter ocorrido no
último dia 21, mas foi adiado por
conta do acidente automobilístico

envolvendo a delegação do Iraty
enquanto se deslocava para o Nor-
te do Estado. Já o Operário rece-
berá o Toledo em seu sexto jogo
no campeonato. Ambas as parti-
das serão às 20h15.

O Fantasma, aliás, é quem mais
terá que colocar a tabela em ordem,
por causa de compromissos pela
Série D. O duelo pela 7ª rodada será
em Irati, neste domingo (17) e o
jogo pela 8ª rodada com o Rio Bran-
co será na próxima quarta-feira (20)
em Ponta Grossa.

FÁBIO DONEGÁ

P rogramação
Para o FCC, ontem foi dia de reapresentação após a folga de segun-

da-feira, dia posterior ao da vitória sobre a Portuguesinha. Nesta quarta-
feira os jogadores terão a manhã livre e treinos físicos e técnicos durante
a tarde. Amanhã os trabalhos serão em dois períodos e na sexta-feira
apenas durante a manhã, com treino técnico. No fim de semana, a única
folga está prevista para o domingo à tarde. Pela Taça FPF, o próximo
compromisso será em casa contra o Maringá FC, no dia 24 (domingo).

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º FC Cascavel 19 8 6 1 1 12 6 6
2º Foz do Iguaçu 16 8 4 4 0 11 5 6
3º Maringá FC 13 7 4 1 2 13 6 7
4º Rio Branco 11 7 3 2 2 8 7 1
5º Paranavaí 10 8 2 4 2 11 12 -1
6º Iraty 9 6 2 3 1 10 9 1
7º Toledo 9 7 2 3 2 8 7 1
8º Operário 6 5 2 0 3 3 5 -2
9º P. Londrinense 4 8 1 1 6 4 11 -7
10º Andraus 1 8 0 1 7 6 18 -12

TAÇA FPF

HOJE
20h15 Maringá FC x Iraty
20h15 Operário x Toledo

DOMINGO (24)
11h05 FC Cascavel x Maringá FC
11h05 Foz do Iguaçu x Toledo
11h05 Operário x Andraus
11h05 Rio Branco x Iraty
11h05 Paranavaí x P. Londrinense

5ª RODADA (ATRASADA)

9ª RODADA (ÚLTIMA)
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IPMC presta contas
“Eu percebo que existe aqui um

zelo e um cuidado com o futuro do
nosso servidor. Parabéns a todos
que estão fazendo este importan-
te trabalho com o nosso Instituto
de Previdência”, avaliou ontem o
prefeito Leonaldo Paranhos ao fa-
zer o feedback da Escola de Gover-
no de ontem, que foi conduzida
pelo presidente do IPMC (Instituto
de Previdência do Município de
Cascavel), Alcineu Gruber.

Ele prestou contas das ações
realizadas à frente do Instituto
nesses quase nove meses de ges-
tão, revelando equilíbrio financei-
ro do IPMC, evidenciado pelo Pa-
trimônio Líquido que cresceu 3%
de janeiro a julho deste ano, fe-
chando o primeiro semestre em R$
256.565.347,49.

Outro avanço obtido neste ano
está relacionado ao Plano de Cus-
teio do IPMC, que por meio da Lei
nº 6.744, de 22 de agosto de 2017
- que dispõe sobre a forma de
amortização do déficit técnico atu-
arial (custo suplementar) do IPMC,
garantiu que o repasse do Municí-
pio para o Instituto será de R$
8.289.616,42 em 12 parcelas de
R$ 690.801,37 para o período de
junho de 2017 a maio de 2018.
“Estão garantidas até o momento,

ALÍQUOTA PATRONAL
Outra conquista do servidor obtida neste ano está relacionada à Lei nº
6.724, aprovada em 28 de junho, e que concede o aumento de 0,5% na
Contribuição Previdenciária devida pelo Município para o IPMC, passando
de 11% para 11,5%. “O aumento da alíquota patronal a partir de julho
deste proporcionará um aumento no repasse para o IPMC em
aproximadamente R$ 112.382,79 mensais, que virá a contribuir no
equilíbrio financeiro do Instituto”, detalhou o presidente.

pelo governo municipal, as suple-
mentações das parcelas de junho,
julho, agosto e setembro deste ano

ALCINEU GRUBER apresentou os números do Instituto de Previdência

em favor do IPMC, com um repas-
se total de R$ 2.768.731,89”, de-
talhou Gruber.

SECOM
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Tênis de mesa e xadrez
Sede da fase regional dos Jo-

gos Comerciários do Paraná, o
Sesc Cascavel segue com as dis-
putas locais para a definição de
quem competirá em casa, nos
dias 7 e 8 de outubro, contra os
campeões de Umuarama, Cam-
po Mourão, Paranavaí, Francisco
Beltrão e Maringá em busca de
vagas para a fase final com to-
das as despesas pagas no lito-
ral paranaense.

Os representantes de Cascavel
no futsal, no truco, no vôlei (quadra
e areia), no basquete, no tênis de
mesa e no xadrez já estão defini-
dos, restando apenas o do futebol
sintético, que teve as disputas ini-
ciadas neste mês.

No tênis de mesa, André Satur-
nino Pereira foi o campeão no mas-
culino, com Antônio Hotz em segun-
do e André Augusto Dresch Jacomi-
ni em terceiro. Dentre as mulheres,
o troféu de campeã ficou com Ruth
Kazumi Zama. Já o de segundo lu-
gar ficou com Ivaema Fátima Gran-
do e o de terceiro lugar com Taise
Cristina da Silva Oliveira.

No xadrez, Dafynni Safraider e
Iloyziel João da Silva foram os ven-
cedores. No masculino, Karl Heins
Ewald foi o segundo e Gabriel Ste-
vão de Freitas Borges Aragão o ter-
ceiro colocado.

FOTOS: SESC
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LDU

Dois dias depois de não ter conse-
guido fazer frente ao atual campeão
Pinheiros (SP) pela Conferência Sul/
Sudeste da Liga Nacional Feminina de
Handebol, a equipe cascavelense
embarcou, na noite de segunda-fei-
ra, para Recife (PE), onde inicia nesta
quarta-feira as disputas pela fase final
da Liga do Desporto Universitário.

As cascavelenses estão no grupo
único da competição, ao lado de Uni-

verso-RJ, Uninassau-PE e UFPA-PA.
A estreia será às 10h de hoje contra
as donas da casa. Amanhã, às 8h30,
o desafio será contra as cariocas e na
sexta-feira o encerramento da primeira
fase será diante das paraenses. A final
será no sábado entre as duas melho-
res colocadas da chave.

O time de Cascavel, comandado
por Neudi Zenatti, chega para a dis-
puta após com dificuldades internas

que prejudicaram os treinamentos às
vésperas da partida do último sába-
do, na derrota por 37 a 21 para o
Pinheiros, no Ginásio da Neva - o trei-
nador sofreu baixas no elenco.

A parte isso, a motivação em quadra
é pela busca de um título inédito. As cas-
cavelenses se classificaram para a dispu-
ta ao vencerem de forma invicta a Con-
ferência Sul da LDU (Liga do Desporto
Universitário), em junho. A trajetória
rumo ao lugar mais alto do pódio con-
tou com vitórias sobre Unochapecó-SC
(31 a 21), USCS-SP (27 a 19), UFPR-PR
(32 a 4) e USCS-SP (25 a 21).

BASE ENTRE AS MELHORES DO ESTADO

O handebol de Cascavel também está em evidência nas categorias menores. No fim de semana a cidade recebeu as disputas da etapa única do
Paranaense Cadete (Sub-16), que contou com a participação de 34 times de todo o Estado. No naipe feminino foram 12 times em busca do

troféu que foi levado para a cidade de Maringá. O time do Norte do Estado venceu a disputa com as meninas de Cascavel na decisão do título
por 21 a 10. Já o naipe masculino contou com 22 times e teve o de Iporã como campeão, ao vencer a final contra Sarandi por 17 a 14. Já

os cascavelenses ficaram em terceiro lugar ao vencer a disputa pelo bronze contra Arapongas por 26 a 17.

Voos cada
vez mais altos

FOTOS: LHPR
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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, 13 de setembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Alessandro dos Santos
Edinalva Cardoso de Lima

Cyro Araújo de Hollanda Junior
Francielly Forbeck Bianco

Sidnei Ribeiro Gonçalves
Juliana da Silva Hoffman

Cleiton Cirilo da Silva
Juliana Maria Ramos Alvarez

Edemir Marchioro
Nilva Maria Hübner

Jorge Willian Rocha dos Santos
Geovana Nazario Scolaro

Marcos Antonio Dias Demarco
Jussara Aparecida dos Santos

Vilson Sutil da Silva
Alvina Aguiar Ferreira

Paulo Rogério Caetano
Dayane Susana Perin

Osmarino Messias
Claudimara Pedroso

Eloi Bonazza
Marcia Regina Ortega

Paulo Alexandro Gozaga
Roseli Aparecida de Carvalho

José Alejandro Barrete Grisão
Suzana Maria Machado

Rafael Carnoski Dias
Thainara de Oliveira Farias

Maycon Juliano Veiga
Thais Thiele de Jesus Ramalho

Agora é Libertadores
Equipes que tiveram sentimentos

diferentes no retorno do Brasileirão,
no fim de semana, Santos, Grêmio e
Botafogo deixam a competição nacio-
nal de lado para iniciar nesta quarta-
feira as disputas da quartas de final
da Libertadores. Para o alvinegro cari-
oca e o tricolor gaúcho será um duelo
direto para chegar à semifinal. A parti-
da de ida é no Engenhão, às 21h45.
No mesmo horário, o Peixe desafia o
Barcelona em Guayaquil, no Equador.
No Grêmio, derrotado pelo Vasco no
sábado, o que lhe impediu de se apro-
ximar da liderança do Campeonato
Brasileiro, o atacante Luan está veta-
do pelo departamento médico. Tudo
para chegar 100% ao duelo de volta,
na próxima semana, em Porto Alegre.

 LUCAS UEBEL

A tendência é que o veterano Léo
Moura seja o substituto do camisa 7.
Já Jailson deve ser a novidade na vaga
do suspenso Michel. No Botafogo,
que venceu o Flamengo no domingo e
encerrou um jejum de mais de dois
anos sem vitória sobre o rival, o quar-
teto formado por Carli, João Paulo,
Lindoso e Marcos Vinícius, recupe-
rados de problemas musculares, es-
tão aptos a retornar.

Fora de casa
Se depender do retrospecto, o Santos
tem boas chances de vencer o Barcelona
de Guayaquil nesta quarta-feira, às
21h45 (de Brasília), no Equador, e
voltar para o Brasil com a vaga
encaminhada à semifinal da Libertadores.
O Peixe enfrentou o adversário em
outras três oportunidades. E foram três
vitórias: 6 a 2 em amistoso disputado
em 1962, no Equador, e duas vitórias
na Libertadores de 2004, por 3 a 1
em Guayaquil e 1 a 0 em Santos.
No geral, o histórico de jogos contra
todos os times equatorianos é favorável
ao Peixe: são nove vitórias, três empates
e cinco derrotas, com 42 gols marcados
e 25 sofridos. Mesmo quando o
levantamento lista apenas as partidas
disputadas no Equador, os santistas
também levam vantagem: cinco vitórias,
dois empates e quatro derrotas.
Para ampliar os números positivos da
estatística, o Santos conta com o bom
momento, vindo de vitória no clássico
com o Corinthians e invicto há 16
jogos. Na lista de relacionados para o
embate desta noite, Gustavo Henrique e
Copete, lesionados, deram lugar a
Noguera e Hernández.
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É sabido que a corrupção estorva o futuro, destrói
vidas, retira da sociedade um de seus direitos mais
importantes resguardados pela Carta Magna, que são
a cidadania e a dignidade da pessoa humana.

Vergonhoso é o quadro atual de nosso País. E
não temos somente que nos atentar para as gran-
des malas abarrotadas de dinheiro, ou grandes em-
presários de construtoras, pois, até em nosso muni-
cípio, há casos de condutas de servidores que estão
em total descompasso com a ética, com a moralida-
de e com a boa conduta que se espera de um servi-
dor público.

A corrupção no Brasil possui um fator histórico com
grande relevância, intimamente ligado às práticas
políticas. Os portugueses chegaram ao Brasil abro-
lhando presentes aos índios. Presentes que logo de-
pois de aceitos custariam caros para que os recebes-
sem. Começava aí as condutas avessas à moralida-
de e a ética.

E o reflexo, a consequência deste desvio de finali-
dade de verbas públicas, é um sistema de saúde en-
fraquecido, uma educação medíocre, estradas costu-
radas com tapas buracos, e a segurança pública indo
de mal a pior, etc.

Acredito que a solução para essa doença grave, po-
deria ser a conscientização e a mobilização da popula-
ção, punição a altura, para todos protagonistas de tais
atos ilícitos, seja lá de qualquer classe social.

A CORRUPÇÃO E SUAS
CONSEQUÊNCIAS

 Caciopar
Representantes da
Caciopar Mulher e Caciopar
Jovem fazem parte da
comissão que estruturou
toda a programação do 4º
Congresso Caciopar, o
maior evento empresarial
do ano no Oeste do Paraná,
agendado para o dia 29 de
setembro, na Associação
Atlética Coopavel, em
Cascavel. A convite da
Caciopar Mulher, Helda
Elaine Völz, fará palestra
sobre “As potencialidades
da Mulher no
Desenvolvimento Territorial”.
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“Agora, de forma
coletiva, os prefeitos de

Cascavel, Toledo e
Tupãssi tomaram
posição e estão

protegendo esta área
para que, futuramente,
possa receber o projeto
deste novo aeroporto.”

Marcos Antônio de Oliveira
é contador

e-mail: marcosdeoliveira_rh@hotmail.com

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

O Programa
ConstRua
Cidadão, que
tem resgatado
pessoas em
situação de rua
e devolvid-as ao
mercado de
trabalho.

O coordenador
de Governo,
Eliezer Fontana,
que tentou
intimidar a
jornalista Juliet
Manfrin com
mensagens de
celular.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

32
Quarta

Curitiba

19 33
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13

MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
05/10 - 15h40

19

Parcialmente
nublado com

muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Fernando Dillenburg,
secretário

de Planejamento
sobre a área do

aeroporto regional.

ARQUIVO

 Leilão do Detran
O Detran promove em 21
de setembro, em
Cascavel, o leilão de 384
veículos em condição de
circulação. Podem
part ic ipar pessoas f ís icas
e jurídicas, portadoras de
CPF ou CNPJ, documento
de identidade e maiores
de 18 anos. A visitação
dos veículos pode ser
feita de segunda a sexta-
feira, das 8h às 14h. Os
veículos lei loados foram
apreendidos pela Pol íc ia
Militar e não retirados
por seus proprietários.
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Megasena
Concurso: 1966

10 13 19 32 40 60

Dupla sena
Concurso: 1691

05 16 26 27 29 501º sorteio

14 16 27 34 44 462º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1558

01 02 04 05 06 09 11 14
15 16 17 18 21 22 25

Quina
Concurso: 4479

05 13 29 66 73

Timemania
Concurso: 1081

02 22 23 32 43 46 70
TIME DO LONDRINA-PR

Lotomania
Concurso: 1796

15 16 23 27 28 29 32 39
40 46 52 54 57 63 73 78

80 84 86 94
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5213

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

450.000
23.000
20.000
19.000
15.190

LIBERTADORES
19h15 San Lorenzo x Lanús
21h45 Botafogo x Grêmio
21h45 Barcelona x Santos

SUL-AMERICANA
19h15 Sport x Ponte Preta
19h15 Chapecoense x Flamengo
21h45 Corinthians x Racing Club

LIGA DOS CAMPEÕES
15h45 Porto x Besiktas
15h45 Real Madrid x APOEL
15h45 Maribor x Spartak Moscow
15h45 Feyenoord x Manchester City
15h45 RB Leipzig x Mônaco
15h45 Tottenham x B. Dortmund
15h45 Shakhtar Donetsk x Napoli

JOGAM HOJE

Atual bicampeão da Liga dos Campeões, o
Real Madrid inicia nesta quarta-feira a jornada
para tentar se manter no topo. Integrando o
Grupo H, um dos mais equilibrados dessa
temporada, os madrilenhos fazem sua estreia
com uma vida mais tranquila: encaram o
Apoel, do Chipre, no Santiago Bernabéu, às
15h45 (de Brasília). O time de Zinedine
Zidane teve um início irregular de temporada.
Apesar de ter conquistado a Supercopa da
Europa e a Supercopa da Espanha, a equipe

soma dois empates e uma vitória no
Campeonato Espanhol até o momento.

A boa notícia fica por conta da volta
de Cristiano Ronaldo, que está
suspenso nos torneios da Espanha. Na
Liga dos Campeões, o Real já está há
dez anos sem perder no primeiro jogo.

E o APOEL terá a complicada missão
de tentar, ao menos, levar perigo durante o
embate. Nesta temporada, a equipe do
Chipre disputou apenas uma partida em seu
campeonato nacional e venceu o Nea Salamis
Famagusta por 4 a 1, no sábado. O outro
jogo do Grupo H também está marcado para
as 15h45: Tottenham x Borussia Dortmund.

 Com um elenco recheado de estrelas, mas em baixa mesmo após a
chegada do técnico Reinaldo Rueda, o Flamengo faz duelo brasileiro contra
a Chapecoense nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo de ida
será nesta noite, às 21h45, em Santa Catarina. Para o embate, o Rubro-
Negro utilizará a base que disputa a final da Copa do Brasil, com exceção
do goleiro Muralha, que dá lugar a Diego Alves nesta quarta-feira.
Desde que assumiu o Flamengo, Rueda não repetiu es-
calação sequer em uma partida, e dos jogado-
res de linha apenas o argentino Man-
cuello não teve chance
ainda.

Sul-Americana
Vindo de três derrotas seguidas

no Brasileirão, o Corinthians
muda o foco para receber os

argentinos do Racing nesta
noite, pela partida de ida das
oitavas de final da Copa Sul-

Americana. O duelo de ida está
marcado para as 21h45, em

Itaquera, enquanto a volta será
na próxima quarta-feira na casa
do adversário. Com os mesmos

jogadores disponíveis em
relação ao revés para o Santos

no fim de semana, o técnico
Fábio Carille usa o fator

psicológico da mudança de
competição para tentar

reencontrar o caminho das
vitórias. Já a novidade pode ser

o volante Warian, que foi
inscrito na competição na vaga

que pertencia a Clayton, que teve
empréstimo interrompido e foi

devolvido ao Atlético-MG. Desta
forma, curiosamente, o jovem de

21 anos herda a camisa número
 9 na competição.

LIGA DOS CAMPEÕES

F lamengo

EFE
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Ritmo acelerado

As obras do novo Terminal de
Transbordo Nordeste, localizado no
Bairro Brasmadeira, estão de acor-
do com o cronograma e em ritmo
acelerado. Já são 60 dias de exe-
cução e a Construtora Costa Oes-
te, empresa vencedora da licitação
e responsável pelas obras, deve
entregar o terminal no máximo no
segundo trimestre de 2018.

De acordo Adilson Pichonkoski,
mestre de obras e que respondeu
em nome da Costa Oeste, em duas
semanas a estrutura deve começar
a ser levantada.

“Estamos na fase de fundação
do terreno e daqui a umas semanas
o terminal já deve ser erguido” diz.
O novo terminal deve contar com
academia ao ar livre e campo de fu-
tebol integrado. A empresa vencedo-
ra da licitação é a mesma que cons-
truiu o novo Terminal Leste.

As obras fazem parte do PDI (Pla-

no de Desenvolvimento Integrado),
o maior projeto de mobilidade ur-
bana de Cascavel.

Os terminais irão integrar o novo
sistema de transporte coletivo e,
após a conclusão das obras do PDI,
uma das principais mudanças será
a circulação dos ônibus pela Aveni-
da Brasil, no centro da cidade.

As obras são financiadas pelo
BID (Banco Interamericano de De-
senvolvimento).

Quatro terminais
O Terminal Nordeste integra o Componente Transporte e Sistema
Viário do PDI, que prevê quatro terminais de transporte coletivo:

 Terminal Leste, obra 100% executada na Rua Martin Afonso de Souza
esquina com a Rua Maringá, no Bairro Pacaembu.

 Terminal Sudoeste, que será construído no Bairro Santa Cruz, ao lado do
Estádio Olímpico e com previsão de publicação do edital no fim de agosto.

Terminal Oeste, que será construído onstruído na Avenida Brasil próximo à
Praça Vereador Luiz Picolli (Praça da Bíblia), no terreno logo acima do atual
terminal.

AÍLTON SANTOS

OBRAS do novo terminal
estão dentro do cronograma
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O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Luís Roberto Barroso
decidiu ontem abrir inquérito para
investigar o presidente Michel Te-
mer e o ex-deputado federal Rodri-
go Rocha Loures, além de mais dois
empresários, pelos supostos cri-
mes de corrupção ativa, passiva e
lavagem de dinheiro.

O pedido de abertura de investi-
gação foi feito pelo procurador-ge-
ral da República, Rodrigo Janot,
para apurar suspeitas de recebi-
mento de vantagens indevidas dos
envolvidos pelo suposto favoreci-
mento da empresa Rodrimar S/A

NOTAS

CPI da JBS
O deputado Carlos Marun

(PMDB-MS) foi escolhido ontem
para ser o relator da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) criada para investigar
irregularidades envolvendo o
grupo JBS e a holding J&F em
operações com o Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Ex-procurador
O ex-procurador Marcello

Miller disse ontem que seu
destino foi “previamente
decidido” pelo procurador-geral
da República, Rodrigo Janot. O
comentário está em uma petição
enviada ao STF na qual pede que
Janot seja ouvido no processo
que investiga se ele atuou como
“agente duplo” em favor da JBS.

Sistema eleitoral
O Plenário da Câmara dos

Deputados pode retomar hoje a
análise da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 77/03,
relatada pelo deputado Vicente
Candido (PT-SP), que altera o
sistema para eleição de
deputados e vereadores e cria
um fundo público para o
financiamento das eleições.

Inquérito para
investigar Temer Realidade é

crescimento,
diz Temer
Ao discursar ontem em

cerimônia com sindicalistas,
empresários e ministros, no

Palácio do Planalto, o presidente
Michel Temer disse que o povo
brasileiro é maior que toda e

qualquer crise. “O povo brasileiro
é capaz de encarar os

problemas, muitas vezes,
artificialmente criados, e dizer

não vou no artifício, vou na
realidade, e a realidade é o

crescimento do país.”
Para Temer, no Brasil, “cada um
quer derrubar o outro” e que,
muitas vezes, problemas são

“artificialmente criados”.
“Diálogo é fundamental para a

democracia até porque irmana e
fraterniza as pessoas. E é uma

coisa muito importante no país,
que cada um quer derrubar o

outro, cada um quer derrotar o
outro, cada um quer encontrar o

caminho para verificar como
atrapalha o outro. E não

consegue. Não consegue porque
o Brasil não para.”

por meio da edição do Decreto dos
Portos (Decreto 9.048/2017).

O pedido de abertura do inqué-
rito chegou ao Supremo em junho e
foi remetido ao ministro Edson Fa-
chin. Ao receber o processo, o mi-
nistro entendeu que o caso deve-
ria ser redistribuído a outro integran-
te da Corte por não ter conexão com
o inquérito que envolve Temer a
partir das delações da JBS.

Nesta semana, a presidente
da Corte, ministra Cármen Lúcia,
determinou uma nova distribui-
ção e Barroso foi escolhido o
novo relator.

AUTORIZAÇÃO para investigar Temer partiu do ministro Luís Roberto Barroso

 AGÊNCIA BRASIL
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A economia do Paraná confirmou
a tendência de retomada e fechou
o primeiro semestre com cresci-
mento de 1,6% em relação ao mes-
mo período do ano passado. No fim
do primeiro semestre, o Produto
Interno Bruto (PIB) do Paraná soma-
va R$ 233,86 bilhões. Os dados
foram divulgados ontem pelo Insti-
tuto Paranaense de Desenvolvimen-
to Econômico Social (Ipardes).

“Com dois trimestres seguidos
de crescimento, pode se dizer que

AGROPECUÁRIA
No Paraná, destaque para a
produção de soja, milho, fumo e
feijão, que puxaram o crescimento
de 13,6% na agropecuária no
primeiro semestre. A indústria, por
sua vez, cresceu 1,3%, influenciada
pelos setores de máquinas e
equipamentos, veículos automotores
e autopeças. O setor de serviços
registrou variação negativa de
0,8%, em função da retração de
atividades financeiras e serviços de
informática e comunicação.

o Paraná tecnicamente saiu da re-
cessão”, diz Julio Suzuki Júnior, di-
retor-presidente do Ipardes. No pri-
meiro trimestre de 2017, a econo-
mia do Estado cresceu 2,5% e, no
segundo, 0,1% na comparação com
o mesmo período do ano anterior.

O resultado dos dois primeiros
trimestres marca a retomada do
crescimento da economia do Esta-
do, depois de oito trimestres de
queda. O PIB do ano de 2016 fe-
chou com retração de 2,6%.

Paraná: economia
cresce 1,6%

Melhor que a média
O desempenho paranaense, fortemente influenciado pelo crescimento da
agropecuária, ficou acima da média da economia brasileira. O PIB do Brasil teve
variação nula no primeiro semestre, de acordo com dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). São Paulo, maior economia do País, por sua
vez, registrou uma retração de 1,2% no PIB no primeiro semestre, de acordo com
a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação Seade).“O Paraná
vem consolidando a retomada do crescimento, enquanto que no Brasil esse movi-
mento ainda é marcado por muita oscilação”, diz Suzuki Júnior.

“Com dois
trimestres

seguidos de
crescimento, pode

se dizer que o
Paraná

tecnicamente saiu
da recessão”.

Julio Suzuki Júnior,
diretor-presidente

do Ipardes

DIVULGAÇÃO/AEN

NO PARANÁ o destaque é para a produção agropecuária, que puxou o crescimento
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ConstRua vira modelo
Em andamento desde o início do

ano em Cascavel, o projeto ConstRua
Cidadão já é “invejado” por outras
cidades. Em entrevista ao Hoje
News, o secretário de Assistência
Social, Hudson Moreschi Júnior, re-
velou que a administração de Lon-
drina, por exemplo, quer vir a Casca-
vel para conhecer o projeto que é
recente, funciona desde o início do
ano, mas já é considerado modelo.

“Temos um dos participantes
que inclusive passou no concurso
público da Prefeitura como zelador.
Temos quatro moradores de rua
que estão no projeto desde o início
do ano e que são modelos a serem
seguidos. Já fizeram algumas entre-
vistas de emprego e acreditamos

que em breve estarão encaminha-
dos para o mercado de trabalho”,
explica Hudson.

O número de participantes no
ConstRua Cidadão é sazonal. São
em média 15 participantes, mas
isso costuma mudar. “É um projeto
muito dinâmico, tem uma rotativi-

dade. Às vezes estamos com doze
pessoas, às vezes há mais de quin-
ze, porque também essas pesso-
as têm de estar inseridas nos nos-
sos programas de acolhimento. Ou
na Casa Pop ou no Albergue. Não é
simplesmente morar na rua e que-
rer participar”, ressalta.

BOLSA
A Prefeitura fez uma parceria com o Sicredi para pagar uma bolsa-auxílio aos
participantes do projeto. Ontem, durante a escola de governo, o repasse de R$
27 mil foi confirmado. Desse montante, R$ 4,5 mil já haviam sido pagos. Para
cada pessoa em situação de rua, serão R$ 300. Um aporte financeiro para
incentivar os trabalhadores que fazem parte do projeto e também para dar
independência financeira aos moradores.

Posso  ajudar
As pessoas em situação de rua, atendidas pela Prefeitura no projeto, atuam
em diversas áreas: nas hortas comunitárias da administração, no atendimento à
população no Paço Municipal e até mesmo em atividades ligadas à Cettrans.
“Há alguns lugares onde precisamos fazer a pintura de meio fio, por exemplo,
que essas pessoas nos auxiliam. No almoxarifado na organização, enfim,
várias áreas. Vamos ajustando cada um conforme o perfil”.

VERBA de parceria
foi destinada

oficialmente durante
escola de governo

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Assessoria Comunicação
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Para muitos, o “faz-me-rir” caiu na
conta bancária antes do feriado de
Sete de Setembro. As contas já estão
em dia – é o que todo mundo espera –
e não há preocupação com pagamen-
to de água, luz, ou aluguel em atraso.

Uma pena que isso não é a rea-
lidade dos funcionários que pres-
tam serviço de zeladoria nos 58
Cmeis (Centros Municipais de Edu-
cação Infantil) em Cascavel.

Ontem mesmo, o Siemaco (Sin-
dicato dos Empregados em Empre-
sas de Asseio e Conservação de
Cascavel) formalizou uma denúncia
no Ministério Público do Trabalho
pelo atraso do pagamento do mês
de setembro, referente ao trabalha-
do em agosto.

Os funcionários fazem o trabalho
por uma empresa que tem sede em
Curitiba, a R.R. Serviços Terceiriza-
dos, que presta serviço à Prefeitura
de Cascavel. A empresa, segundo o

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

A empresa terceirizada presta serviço
nos 59 CMEIS de Cascavel

Siemaco, justificou a falta de paga-
mento pelo feriado na Capital do
Estado no dia 8, mesmo havendo
possibilidade de programação do pa-
gamento via conta bancária.

“Liguei na empresa ontem [se-
gunda-feira] e eles disseram que
por isso que não pagaram, e que
fariam o depósito ontem [segunda-
feira] mesmo. Porém, até agora nem
sinal”, afirma a presidente do Sie-
maco, Ângela Maria de Oliveira
Meirelles. Segundo a presidente,
outros atrasos já ocorreram.

Outro lado
A reportagem do Hoje News
conversou com o representante da
empresa R.R. Serviços Terceirizados.
“O que ocorreu que o banco ficou
fechado em Curitiba no feriado de
Sete de Setembro e no dia 8 que é
feriado municipal, além de sábado
e domingo. E por conta disso
também não conseguimos tirar a
certidão negativa de débito, que é
uma documentação que precisamos
providenciar todo o mês. O nosso
próprio recebimento não foi
possível retirar e por isso houve
essa confusão”, ressalta a empresa.

A empresa presta serviço à Prefeitura de Cascavel há três anos e,
segundo a Secretaria de Educação, já foi, inclusive, notificada pela falta
de pagamento, até porque o repasse pela administração à contratada já
foi feito.  A Secretaria também solicitou que o proprietário da empresa
venha a Cascavel pessoalmente para dar esclarecimentos sobre o caso,
já que, segundo a pasta de Educação, é a primeira vez que um atraso
assim ocorre nos três anos em que a R.R. serviços terceirizados presta
serviço à Prefeitura. À contratada, a Prefeitura de Cascavel destina cerca
de R$ 300 mil por mês, conforme estipulado em contrato.

N otificada
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Sem descanso no FCC

Já classificado às quartas de fi-
nal da Taça FPF e com liderança
mantida depois da vitória por 2 a
0 sobre a Portuguesa Londrinen-
se no último domingo, pela 8ª e
penúltima rodada do turno único
da primeira fase, o FC Cascavel
nem pensa em descanso na com-
petição, mesmo com a pausa de
duas semanas no calendário de
jogos do certame.

A parada de 14 dias no calendário
da Taça FPF se dá porque as dez equi-
pes participantes terão de entrar em
campo simultaneamente às 11h do
dia 24 (domingo) pela última rodada,
e até lá, o times que têm partidas atra-
sadas terão de realiza-las.

Duas delas serão nesta quarta-
feira, pela 5ª rodada, quando Ma-
ringá FC e Iraty, enfim, medirão for-
ças no Estádio Willie Davids, num
duelo que deveria ter ocorrido no
último dia 21, mas foi adiado por
conta do acidente automobilístico

envolvendo a delegação do Iraty
enquanto se deslocava para o Nor-
te do Estado. Já o Operário rece-
berá o Toledo em seu sexto jogo
no campeonato. Ambas as parti-
das serão às 20h15.

O Fantasma, aliás, é quem mais
terá que colocar a tabela em ordem,
por causa de compromissos pela
Série D. O duelo pela 7ª rodada será
em Irati, neste domingo (17) e o
jogo pela 8ª rodada com o Rio Bran-
co será na próxima quarta-feira (20)
em Ponta Grossa.

FÁBIO DONEGÁ

P rogramação
Para o FCC, ontem foi dia de reapresentação após a folga de segun-

da-feira, dia posterior ao da vitória sobre a Portuguesinha. Nesta quarta-
feira os jogadores terão a manhã livre e treinos físicos e técnicos durante
a tarde. Amanhã os trabalhos serão em dois períodos e na sexta-feira
apenas durante a manhã, com treino técnico. No fim de semana, a única
folga está prevista para o domingo à tarde. Pela Taça FPF, o próximo
compromisso será em casa contra o Maringá FC, no dia 24 (domingo).

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º FC Cascavel 19 8 6 1 1 12 6 6
2º Foz do Iguaçu 16 8 4 4 0 11 5 6
3º Maringá FC 13 7 4 1 2 13 6 7
4º Rio Branco 11 7 3 2 2 8 7 1
5º Paranavaí 10 8 2 4 2 11 12 -1
6º Iraty 9 6 2 3 1 10 9 1
7º Toledo 9 7 2 3 2 8 7 1
8º Operário 6 5 2 0 3 3 5 -2
9º P. Londrinense 4 8 1 1 6 4 11 -7
10º Andraus 1 8 0 1 7 6 18 -12

TAÇA FPF

HOJE
20h15 Maringá FC x Iraty
20h15 Operário x Toledo

DOMINGO (24)
11h05 FC Cascavel x Maringá FC
11h05 Foz do Iguaçu x Toledo
11h05 Operário x Andraus
11h05 Rio Branco x Iraty
11h05 Paranavaí x P. Londrinense

5ª RODADA (ATRASADA)

9ª RODADA (ÚLTIMA)
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Cascavel confirma
1o caso de dengue

A circulação do vírus da zika e da febre chikungunya
também é monitorada pela Sesa. Conforme o boletim, até
o momento foram registradas 14 notificações de zika e
quatro de chikungunya em Cascavel. O município não
confirmou casos positivos das doenças, que também são
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

O LIXO depositado em locais
inadequados serve como criadouro

do mosquito transmissor da dengue
Boletim da Sesa (Se-

cretaria Estadual da Saú-
de), divulgado no fim da
tarde de ontem, confir-
mou o primeiro caso au-
tóctone de dengue em
Cascavel referente ao novo
período epidemiológico da
doença, iniciado em agos-
to. A Secretaria de Saúde
não informou dados do pa-
ciente nem seu estado de
saúde até o fechamento
desta edição.

Por enquanto, este é o
único caso registrado en-
tre os 25 municípios da
10ª Regional de Saúde.

Cascavel tem ainda 19 no-
tificações que aguardam o
resultado de exames. Já na
regional, há ainda suspei-
tas em Catanduvas (2), Céu
Azul (1), Corbélia (1), Jesuí-
tas (2), Nova Aurora (2), Três
Barras do Paraná (2) e Vera
Cruz do Oeste (5).

Ainda segundo o boletim
estadual, Cascavel está na
lista dos municípios com
maior incidência de den-
gue. Com ele, outras sete
cidades paranaenses inte-
gram o ranking, duas delas
da região: Toledo e Mare-
chal Cândido Rondon.

Zika e chikungunya
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Um homem foi detido com ar-
mas de fogo e munições após de-
núncia de caça ilegal em área de
fauna silvestre à 5ª Companhia de
Polícia Ambiental de Nova Prata
do Iguaçu na segunda-feira.

A equipe visualizou o suspeito
com espingarda e revólver em
mãos que ao receber voz de abor-
dagem, soltou as armas.

Com o detido também foram
encontradas 19 munições calibre
38 e 14 de calibre 36 intactas e
três deflagradas, duas cápsulas de
calibre 28, dois frascos de pólvo-
ra, materiais de limpeza de armas,
chumbos, espoleta, além de motos-
serra sem documentação.

Ele garantiu à polícia que tinha
a documentação do revólver cali-
bre 38. O suspeito foi encaminha-
do à Delegacia de Polícia Civil de
Salto de Lontra.

Arma e munições para caça
Um homem de 43 anos foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR
277, em Santa Terezinha de Itaipu na noite de segunda-feira (11). Ele seguia
em uma motocicleta Yamaha Fazer, placas de Foz do Iguaçu, quando foi
abordado. Na mochila do condutor, foram encontrados distintivos da Polícia
Civil e da Polícia Nacional do Paraná, revólver 357 com 12 munições, uma
pistola Glock 9 milímetros com 93 munições, colete balístico, seis pares de
algema, carregador para 100 munições e duas balaclavas.
O motociclista, a moto e os materiais apreendidos foram encaminhados para a
Polícia Civil de Foz do Iguaçu.

POLÍCIA
AMBIENTAL
realizou apreensão e
prisão ao receber
denúncia de caça

DIVULGAÇÃO

PRF
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Adeus à Dotty Histórico
Dotty chegou ao zoológico de
Cascavel em fevereiro de 2014. No
dia em que chegou ela passou por
uma bateria de exames e
apresentava problemas de cistos no
sistema digestivo. Ela foi
acompanhada por uma equipe de
médicos veterinários da UFPR
(Universidade Federal do Paraná),
campus de Palotina.  A leoa já teve o
zoo de São Paulo como morada, depois
o zoo de Maringá e de lá, por
solicitação da prefeitura daquele
Município, foi transferida para Cascavel.

A leoa Dotty morreu no zooló-
gico de Cascavel no início do mês
de setembro, mas só agora teve
sua morte divulgada. A felina de
21 anos estava internada no se-
tor extra, por contra de intoxica-
ção que não teve a causa identifi-
cada e apesar de toda a medica-
ção recebida, não resistiu.

A perda do animal trouxe triste-
za à toda a equipe do zoo.  “Infeliz-
mente devido a idade ela não rea-
giu aos medicamentos”, lamenta o

médico veterinário, Ilair Detoni.
O recinto dos felinos hoje está

ocupado pela presença do Gaú-
cho, o leão que completou 12
anos, o famoso tigre HU, com 11
anos, a onça preta que tem 25
anos e os pumas, dois deles aco-
lhidos ainda filhotes.

Em breve um novo morador po-
derá se juntar a eles. “Ainda não
temos uma onça pintada, mas es-
tamos em busca”, comenta o ve-
terinário.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

 LEOA DOTTY estava internada no
setor extra e não resistiu à intoxicação

POLÍCIA 25CASCAVEL, 13 DE SETEMBRO DE 2017

Um caminhão baú que havia sido roubado na BR 369 em
Cascavel na noite de ontem foi recuperado pouco tempo depois
pela equipe do GDE (Grupo de Diligências Especiais) em apoio
da Polícia Militar de Corbélia, às margens da rodovia, próximo da
Coopavel em Corbélia.
O motorista foi abordado por assaltantes armados e obrigado a
sair do veículo. Ladrões fugiram, mas pouco tempo depois
abandonaram o veículo. O caminhão era monitorado pela
seguradora e contava com mecanismo para travar.  O veículo foi
encaminhado ao pátio da 49ª SDP (Subdivisão Policial) de
Corbélia para perícia e posterior liberação. O condutor prestou
depoimento. Investigações seguem para localização dos assaltantes.

Um motociclista morreu em aci-
dente registrado no Bairro Coquei-
ral, em Cascavel, na tarde de ontem.

Marcos Aurélio Metz, 23
anos, seguia pela Rua Paraná
quando atingiu a traseira de um
caminhão no cruzamento com a
Rua João de Matos.

A equipe do Siate (Serviço In-

Morte no trânsito

DIVULGAÇÃO

tegrado de Atendimento ao Trau-
ma em Emergência) seguiu todos
os procedimentos para reanimar
a vítima que, não entanto, não re-
sistiu aos ferimentos. A ambulân-
cia encaminhou o corpo ao IML
(Instituto Médico Legal).

Uma ambulância do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgên-

cia) prestou atendimentos ao con-
dutor do caminhão diante dos agra-
vos por conta de um infarto.

O trânsito foi controlado por
uma equipe da Polícia Militar.

EQUIPE DO
SIATE tentou

reanimar jovem que,
no entanto, não

resistiu aos
ferimentos

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá
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 Reportagem: Marina Kessler
    Foto: Aílton Santos

A estudante de direito, Jhulya Mi-
lioransa, de 18 anos, é um dos 110
personagens do livro Anjos do Bem,
que será lançado em 20 de setem-
bro, às 18h, no anfiteatro da Univel.
Esta é a quarta edição da obra, lan-
çada pela primeira vez em 2014 por
crianças e adolescentes em trata-
mento de câncer no hospital Uopec-
can. Serão distribuídas 150 cópias
aos pacientes, além de ser comer-
cializado à comunidade em geral no
Núcleo Solidário, ao custo de R$ 30.

Jhulya, que foi diagnosticada
com leucemia em junho de 2014,
participa pela quarta vez do livro
contando toda a sua história. Nes-
te ano, os versos da estudante
são de esperança e otimismo, já
que desde seu transplante, em
março de 2015, seu quadro clíni-
co só melhorou. “Hoje estou em
manutenção, preciso fazer exames
a cada seis meses e manter al-
guns cuidados”, diz.

Ela lembra que há quatro anos a

Seja um  DOADOR
Jhulya Milioransa lembra da importância em ser um doador de medula óssea.
“Quanto mais pessoas se cadastrarem, mais fácil é de encontrar alguém
compatível. Para o voluntário, ser chamado para doar é algo muito
gratificante, e além de tudo, vai salvar uma vida”, orienta.
Para se tornar um doador, basta se cadastrar no Hemocentro em Cascavel,
que fica na Rua Avaetés, 370, Bairro Santo Onofre. Se a compatibilidade
for confirmada, o voluntário será consultado para confirmar que deseja
realizar a doação. Seu atual estado de saúde será avaliado.

poesia escrita era sobre a descober-
ta da doença, o abandono da esco-
la para iniciar o tratamento e a bus-
ca por um doador compatível, princi-
palmente porque o transplante de
medula óssea era a única chance
de cura. Por sorte, a compatibilida-
de estava bem ao seu lado. Era sua
irmã quem faria a doação. “Tive sor-
te, pois é muito difícil encontrar do-
adores”, comenta Jhulya.

Para a estudante, poder partici-
par mais uma vez do livro Anjos do
Bem é muito gratificante. “É mara-

vilhoso poder contar a minha histó-
ria, gosto muito de participar des-
sa ação. É uma forma de mostrar
aos pacientes que eu consegui vi-
ver e me sinto feliz em poder dizer
isso. Posso ajudar outras pessoas
a enfrentar essa doença”, explica.
Ao contrário da rotina de 40 com-
primidos diários logo após o trans-
plante, hoje, Jhulya leva uma vida
normal e garante que vai prestigiar
o lançamento do livro. “Todo o meu
processo foi bem complicado, mas
agora estou bem”, afirma.

JHULYA recorda da
primeira vez que

participou do livro
Anjos do Bem

Anjos
do bem
Anjos
do bem
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 894
Furtos 2.704
Veículos (furtos/roubos) 329
Outros 3.269

Acidentes 1.916
Colisões 1.761
Atropelamentos 155
Mortes 41

Ainda são poucas as mulheres
que têm a coragem de Nevair Garcia.
Por meio das redes sociais ela fez
um desabafo e revelou que foi agre-
dida pelo marido. As marcas da vio-
lência que sofreu vão além dos feri-
mentos no rosto e assim como mi-
lhares de outras vítimas, o que ela
mais deseja é respeito e justiça.

“Muitas mulheres passam por
isso e não denunciam, eu fui uma
dessas, fui deixando até que ele
fez isso comigo, quase me matou.
Agora venho aqui para dizer a to-
das que denunciem, ninguém tem
direito de deformar o rosto de ou-
tra pessoa ainda mais de uma
mulher”, descreve Neiva.

A gravidade do que ocorreu no
último domingo foi o limite para
que ela deixasse de sofrer cala-
da. O marido havia ingerido bebi-
da alcoólica e deixou a mulher de
39 anos com a imagem deforma-

Marcas da violência

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Divulgação

A Polícia Militar esteve na casa onde ela morava com o marido há quase dois
anos e registrou um boletim de ocorrência. Nevair também buscou ajuda na

Delegacia da Mulher. O agressor fugiu de casa e ainda não foi localizado.
De acordo com dados da Delegacia da Mulher de Cascavel, pelo menos 1.652
mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no ano passado. O número,

entretanto, corresponde a somente 20% dos casos visto que a maioria das
mulheres ainda tem medo de denunciar.

NEVAIR foi agredida pelo marido e teve o
rosto deformado

da. Nevair perdeu muito sangue e
precisou ser atendida no hospital.
“Tive o nariz quebrado. Estou sen-
tindo muita dor, mas não só pe-
los ferimentos”, desabafa.

Boletim de ocorrência
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A economia do Paraná confirmou
a tendência de retomada e fechou
o primeiro semestre com cresci-
mento de 1,6% em relação ao mes-
mo período do ano passado. No fim
do primeiro semestre, o Produto
Interno Bruto (PIB) do Paraná soma-
va R$ 233,86 bilhões. Os dados
foram divulgados ontem pelo Insti-
tuto Paranaense de Desenvolvimen-
to Econômico Social (Ipardes).

“Com dois trimestres seguidos
de crescimento, pode se dizer que

AGROPECUÁRIA
No Paraná, destaque para a
produção de soja, milho, fumo e
feijão, que puxaram o crescimento
de 13,6% na agropecuária no
primeiro semestre. A indústria, por
sua vez, cresceu 1,3%, influenciada
pelos setores de máquinas e
equipamentos, veículos automotores
e autopeças. O setor de serviços
registrou variação negativa de
0,8%, em função da retração de
atividades financeiras e serviços de
informática e comunicação.

o Paraná tecnicamente saiu da re-
cessão”, diz Julio Suzuki Júnior, di-
retor-presidente do Ipardes. No pri-
meiro trimestre de 2017, a econo-
mia do Estado cresceu 2,5% e, no
segundo, 0,1% na comparação com
o mesmo período do ano anterior.

O resultado dos dois primeiros
trimestres marca a retomada do
crescimento da economia do Esta-
do, depois de oito trimestres de
queda. O PIB do ano de 2016 fe-
chou com retração de 2,6%.

Paraná: economia
cresce 1,6%

Melhor que a média
O desempenho paranaense, fortemente influenciado pelo crescimento da
agropecuária, ficou acima da média da economia brasileira. O PIB do Brasil teve
variação nula no primeiro semestre, de acordo com dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). São Paulo, maior economia do País, por sua
vez, registrou uma retração de 1,2% no PIB no primeiro semestre, de acordo com
a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação Seade).“O Paraná
vem consolidando a retomada do crescimento, enquanto que no Brasil esse movi-
mento ainda é marcado por muita oscilação”, diz Suzuki Júnior.

“Com dois
trimestres

seguidos de
crescimento, pode

se dizer que o
Paraná

tecnicamente saiu
da recessão”.

Julio Suzuki Júnior,
diretor-presidente

do Ipardes

DIVULGAÇÃO/AEN

NO PARANÁ o destaque é para a produção agropecuária, que puxou o crescimento
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ConstRua vira modelo
Em andamento desde o início do

ano em Cascavel, o projeto ConstRua
Cidadão já é “invejado” por outras
cidades. Em entrevista ao Hoje
News, o secretário de Assistência
Social, Hudson Moreschi Júnior, re-
velou que a administração de Lon-
drina, por exemplo, quer vir a Casca-
vel para conhecer o projeto que é
recente, funciona desde o início do
ano, mas já é considerado modelo.

“Temos um dos participantes
que inclusive passou no concurso
público da Prefeitura como zelador.
Temos quatro moradores de rua
que estão no projeto desde o início
do ano e que são modelos a serem
seguidos. Já fizeram algumas entre-
vistas de emprego e acreditamos

que em breve estarão encaminha-
dos para o mercado de trabalho”,
explica Hudson.

O número de participantes no
ConstRua Cidadão é sazonal. São
em média 15 participantes, mas
isso costuma mudar. “É um projeto
muito dinâmico, tem uma rotativi-

dade. Às vezes estamos com doze
pessoas, às vezes há mais de quin-
ze, porque também essas pesso-
as têm de estar inseridas nos nos-
sos programas de acolhimento. Ou
na Casa Pop ou no Albergue. Não é
simplesmente morar na rua e que-
rer participar”, ressalta.

BOLSA
A Prefeitura fez uma parceria com o Sicredi para pagar uma bolsa-auxílio aos
participantes do projeto. Ontem, durante a escola de governo, o repasse de R$
27 mil foi confirmado. Desse montante, R$ 4,5 mil já haviam sido pagos. Para
cada pessoa em situação de rua, serão R$ 300. Um aporte financeiro para
incentivar os trabalhadores que fazem parte do projeto e também para dar
independência financeira aos moradores.

Posso  ajudar
As pessoas em situação de rua, atendidas pela Prefeitura no projeto, atuam
em diversas áreas: nas hortas comunitárias da administração, no atendimento à
população no Paço Municipal e até mesmo em atividades ligadas à Cettrans.
“Há alguns lugares onde precisamos fazer a pintura de meio fio, por exemplo,
que essas pessoas nos auxiliam. No almoxarifado na organização, enfim,
várias áreas. Vamos ajustando cada um conforme o perfil”.

VERBA de parceria
foi destinada

oficialmente durante
escola de governo

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Assessoria Comunicação
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Ritmo acelerado

As obras do novo Terminal de
Transbordo Nordeste, localizado no
Bairro Brasmadeira, estão de acor-
do com o cronograma e em ritmo
acelerado. Já são 60 dias de exe-
cução e a Construtora Costa Oes-
te, empresa vencedora da licitação
e responsável pelas obras, deve
entregar o terminal no máximo no
segundo trimestre de 2018.

De acordo Adilson Pichonkoski,
mestre de obras e que respondeu
em nome da Costa Oeste, em duas
semanas a estrutura deve começar
a ser levantada.

“Estamos na fase de fundação
do terreno e daqui a umas semanas
o terminal já deve ser erguido” diz.
O novo terminal deve contar com
academia ao ar livre e campo de fu-
tebol integrado. A empresa vencedo-
ra da licitação é a mesma que cons-
truiu o novo Terminal Leste.

As obras fazem parte do PDI (Pla-

no de Desenvolvimento Integrado),
o maior projeto de mobilidade ur-
bana de Cascavel.

Os terminais irão integrar o novo
sistema de transporte coletivo e,
após a conclusão das obras do PDI,
uma das principais mudanças será
a circulação dos ônibus pela Aveni-
da Brasil, no centro da cidade.

As obras são financiadas pelo
BID (Banco Interamericano de De-
senvolvimento).

Quatro terminais
O Terminal Nordeste integra o Componente Transporte e Sistema
Viário do PDI, que prevê quatro terminais de transporte coletivo:

 Terminal Leste, obra 100% executada na Rua Martin Afonso de Souza
esquina com a Rua Maringá, no Bairro Pacaembu.

 Terminal Sudoeste, que será construído no Bairro Santa Cruz, ao lado do
Estádio Olímpico e com previsão de publicação do edital no fim de agosto.

Terminal Oeste, que será construído onstruído na Avenida Brasil próximo à
Praça Vereador Luiz Picolli (Praça da Bíblia), no terreno logo acima do atual
terminal.

AÍLTON SANTOS

OBRAS do novo terminal
estão dentro do cronograma
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O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Luís Roberto Barroso
decidiu ontem abrir inquérito para
investigar o presidente Michel Te-
mer e o ex-deputado federal Rodri-
go Rocha Loures, além de mais dois
empresários, pelos supostos cri-
mes de corrupção ativa, passiva e
lavagem de dinheiro.

O pedido de abertura de investi-
gação foi feito pelo procurador-ge-
ral da República, Rodrigo Janot,
para apurar suspeitas de recebi-
mento de vantagens indevidas dos
envolvidos pelo suposto favoreci-
mento da empresa Rodrimar S/A

NOTAS

CPI da JBS
O deputado Carlos Marun

(PMDB-MS) foi escolhido ontem
para ser o relator da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) criada para investigar
irregularidades envolvendo o
grupo JBS e a holding J&F em
operações com o Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Ex-procurador
O ex-procurador Marcello

Miller disse ontem que seu
destino foi “previamente
decidido” pelo procurador-geral
da República, Rodrigo Janot. O
comentário está em uma petição
enviada ao STF na qual pede que
Janot seja ouvido no processo
que investiga se ele atuou como
“agente duplo” em favor da JBS.

Sistema eleitoral
O Plenário da Câmara dos

Deputados pode retomar hoje a
análise da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 77/03,
relatada pelo deputado Vicente
Candido (PT-SP), que altera o
sistema para eleição de
deputados e vereadores e cria
um fundo público para o
financiamento das eleições.

Inquérito para
investigar Temer Realidade é

crescimento,
diz Temer
Ao discursar ontem em

cerimônia com sindicalistas,
empresários e ministros, no

Palácio do Planalto, o presidente
Michel Temer disse que o povo
brasileiro é maior que toda e

qualquer crise. “O povo brasileiro
é capaz de encarar os

problemas, muitas vezes,
artificialmente criados, e dizer

não vou no artifício, vou na
realidade, e a realidade é o

crescimento do país.”
Para Temer, no Brasil, “cada um
quer derrubar o outro” e que,
muitas vezes, problemas são

“artificialmente criados”.
“Diálogo é fundamental para a

democracia até porque irmana e
fraterniza as pessoas. E é uma

coisa muito importante no país,
que cada um quer derrubar o

outro, cada um quer derrotar o
outro, cada um quer encontrar o

caminho para verificar como
atrapalha o outro. E não

consegue. Não consegue porque
o Brasil não para.”

por meio da edição do Decreto dos
Portos (Decreto 9.048/2017).

O pedido de abertura do inqué-
rito chegou ao Supremo em junho e
foi remetido ao ministro Edson Fa-
chin. Ao receber o processo, o mi-
nistro entendeu que o caso deve-
ria ser redistribuído a outro integran-
te da Corte por não ter conexão com
o inquérito que envolve Temer a
partir das delações da JBS.

Nesta semana, a presidente
da Corte, ministra Cármen Lúcia,
determinou uma nova distribui-
ção e Barroso foi escolhido o
novo relator.

AUTORIZAÇÃO para investigar Temer partiu do ministro Luís Roberto Barroso

 AGÊNCIA BRASIL
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RocãoRocãoRocãoRocãoRocão
Vem aí mais uma edição do

Rocão. Será dia 24 de
setembro, das 14 às 22h, na

Praça do Country, em
Cascavel. Prestigie!

Bate-papo literárioBate-papo literárioBate-papo literárioBate-papo literárioBate-papo literário
Sexta-feira, o escritor

Reinaldo Moraes estará na
Biblioteca Pública Sandálio
dos Santos para um bate-

papo sobre a importância da
leitura. O evento faz parte da
Caravana Literária, iniciativa

da Biblioteca Pública do
Paraná. Será na sala de

pesquisa às 15h.
O evento é gratuito e não
precisa fazer inscrição.

É só chegar!AdoraçãoAdoraçãoAdoraçãoAdoraçãoAdoração
Hoje é o último dia

programação religiosa da
Exaltação da Santa Cruz. As

atividades começam às 6h30,
com missa. Às 19h30, tem a
chegada da Relíquia à Igreja
Matriz. O encerramento é as

19h30, com missa e
confissão.

Feira agroecológicaFeira agroecológicaFeira agroecológicaFeira agroecológicaFeira agroecológica
Amanhã é dia de feira com

produtos orgânicos, oriundos
da produção da Agricultura

Familiar.  A feira ocorre toda
quinta-feira, das 9h às 12h30,

no Bloco I da Unioeste.

MamografiaMamografiaMamografiaMamografiaMamografia
Mulheres com mais de 35
anos que queiram fazer

mamografia, podem agendar
gratuitamente. A campanha é
uma iniciatiava da Acic e do
Ceonc. Os telefones são: (45)

3321-1438
e 3321-1403.

ANDRÉIA F. PEIXOTO
GAVAZZONI com sua

ARABELA. O registro é de
Rodrigo Dassie

A nossa felicidade
depende mais do que

temos nas nossas cabeças,
do que nos nossos bolsos.

Arthur Schopenhauer

Em momento mais que especial, as irmãs Slugala Diana,
Mara, Debora e Darlene

DIVULGAÇÃO

LOCAL12 HOJE NEWS, 13 DE SETEMBRO DE 2017

Duas famílias que ainda permaneciam no giná-
sio do Bairro São Cristóvão, em Cascavel, fizeram,
na manhã de ontem, a mudança para as casas
construídas em área cedida provisoriamente pela
prefeitura no Bairro Santa Felicidade.

A de Ione Domingo é uma delas. Entre os
trabalhos para colocar tudo em ordem no novo
lar, ela comemora a conquista. “Agora estou em
um lugar que é meu. Estou muito feliz por ter
conseguido a casa. Recebemos ela com chão
bruto, mas já colocamos cerâmica e futuramen-
te pretendo ampliá-la”, planeja.

Na casa de Ione há energia elétrica e água.
A poucos metros, onde a filha dela deve morar,
a situação é diferente. “Continuo com meu es-
poso e dois filhos no ginásio. Recebi o poste
da prefeitura e paguei R$ 300 pelo padrão de
energia, mas até agora não vieram instalar o
poste”, relata Mônica Domingo.

A jovem terá como vizinha a irmã, que também
enfrenta problemas. “O relógio de água está com
vazamento, já avisamos a Cohavel que até agora
não ajudou”, acrescenta Mônica. Os problemas,
segundo o secretário de Assuntos Comunitários,
João Carlos da Costa, que visitou as moradias,
foram resolvidos ainda na tarde de ontem.

Mudanças
em meio a
problemas

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

Único
custo que

 as famílias
têm é com
o material
padrão da

Copel

Até o momento, 16 famílias já se mudaram para o
Bairro Santa Felicidade. Outras três casas ficarão pron-
tas no decorrer desta semana e fecham as 19 unida-
des programadas para a região. “Ficarão 11 famílias
no ginásio aguardando a construção das casas no Bair-
ro Turisparque, que estão em andamento e em breve
poderão se mudar para o local”, explica o secretário.

Necessidades
Claudemir Antonio de Aguiar

mora com a esposa e dois filhos.
Ele agradece a oportunidade de ter
local para viver com a família, mas
espera que um dia possa conseguir
proporcionar a ela mais conforto.

“Aos poucos estamos arru-
mando a casa, mas espero que
esse seja um lugar provisório. Não
consigo emprego e enfrento difi-
culdades, mas posso trabalhar
com o que for preciso”, revela.

Desde que ele fez a mudança
ao Bairro Santa Felicidade, afir-
ma que já foi vítima de assalto
por duas vezes. “Levaram nosso
botijão de gás e alimentos. Pre-
cisamos de doações de quem
puder nos ajudar”, pede Aguiar.

16 famílias
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Famílias pedem
conserto de
vazamento e

instalação de poste

Despesas
Na tarde de segunda-feira a
reportagem do Hoje News

esteve no ginásio do Bairro São
Cristóvão e famílias afirmaram
que as despesas para instalação

de energia elétrica poderiam
chegar até R$ 1.200 e

dificultavam a mudança.
A prefeitura de Cascavel nega

que haja essa cobrança e diz que
os postes são doados pela Sesop
(Secretaria de Serviços e Obras
Públicas), dentro do mutirão de
cooperação que inclui ainda as

secretarias de Ação Comunitária,
Assistência Social e Cohavel. “O

único custo que as famílias têm é
com o material do padrão da
Copel (R$ 280,00 para caixa,
disjuntor e fiação). A mão de

obra para instalação é da
Cohavel”, afirma a prefeitura em

nota. Com relação à rede de
água e esgoto, os trabalhos

foram feitos pela Sanepar em
parceria com o Município. “As
famílias pagam apenas uma

pequena taxa cadastradas como
baixa renda para a instalação do

hidrômetro”, esclarece a
prefeitura.

enquete
Você acredita que esse

deveria ser o lugar definitivo
para as famílias morarem?

“Queria que
esse fosse
o lugar
definitivo. Não
gostaria de ter
que fazer mais
uma mudança
e deixar
tudo aqui”.

Elaine Regina
Padilha

“Vamos lutar
para que seja.

Não é justo
perdemos mais

uma casa”.
Mônica

Domingo

“É o local que eu
espero ficar até
o fim da vida”

Ione Domingo

“Espero ficar aqui
provisoriamente,
pois já tive minha
casa assaltada
duas vezes”.
Claudemir
Aguiar
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  14h - 16h30

 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40,19h30 (3D)

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua  21h20

 Polícia Federal - A Lei é Para Todo
Sala 3: Qui a Qua 14h40 - 17h - 19h10 - 21h20

 Lino
Sala 4: Qui a Qua 13h40 - 15h30 - 17h20

 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 4: Qui a Qua 19h10 - 21h20

SHOPPING JL

Atômica
Sala 1: Qui a Qua 22h10

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 20h20

 Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 15h - 18h35
Sala 1: Qui, Sex, Sáb e Dom - 20h20

SHOPPING WEST SIDE

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DO
FESTIVAL DE DANÇA DE

CASCAVEL
Local: Teatro Municipal

de Cascavel
13/09 - 19h - competição juvenil

entrada gratuita

14/09 - 19h
Competição juvenil avançado
Entrada gratuita

15/09 - 19h
Competição adulto - entrada gratuita

16/09  - 14h - Batalha Hip Hop
 Lago Municipal de Cascavel

20 horas - resultado geral
Noite de gala - Espetáculo Carmen
Balé Teatro Guaíra - Entrada gratuita
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Denúncia feita ao Hoje News
por uma mãe que tem seu filho
matriculado em um Cmei (Centro
Municipal de Educação Infantil) de
Cascavel traz uma situação preo-
cupante. Conforme a denuncian-
te, vários pais estão receosos
quanto à possibilidade de os Cen-
tros funcionarem, a par tir de
2018, somente em meio período
e não mais em dois turnos, como
ocorre hoje na maioria deles.

“A gente soube que isso vai
mudar e que a medida vai afetar
os alunos que forem matriculados
para o próximo ano letivo. Como é
que vamos conseguir trabalhar se
isso realmente acontecer?”, inda-
ga a mãe, que preferiu ter sua iden-
tidade preservada. Ela diz ainda
que a Câmara de Vereadores esta-
ria prestes a aprovar um projeto de
lei que garante essa mudança.

De acordo com a secretária de
Educação, Márcia Baldini, esta é
uma “conversa sem fundamento,
pois até estudamos ampliar esses

Cmeis só em meio período?

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News

atendimentos em algumas esco-
las municipais e mantê-los nos
Cmeis”, afirma.

Já na Câmara de Vereadores,
a assessoria de comunicação
não tem conhecimento de ne-
nhum projeto de lei em trâmite
relacionado à mudança de turnos

 MÃE DENUNCIA REDUÇÃO de turnos em Cmeis; secretária de Educação nega

nos Cmeis. O que existe é um pro-
jeto, de autoria do vereador Fer-
nando Hallberg, que trata sobre
a transparência das listas de
espera por matrículas.
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Começou na segunda-feira e se-
gue até o dia 22 de setembro, tam-
bém em Cascavel, a Campanha Na-
cional de Multivacinação. O foco é
a atualização da carteira de vacina-
ção, melhorando a cobertura vaci-
nal e buscando a parcela da popu-
lação não vacinada,  com vacinação
incompleta ou, ainda, em atraso na
infância e adolescência, mantendo
controladas e erradicadas as doen-
ças imunossupressíveis no Brasil
e no Município.

Devem ser levadas às unidades de
saúde, durante este período, as crian-
ças de zero até cinco anos, crianças
de nove anos e adolescentes de 10
até 15 anos, preferencialmente acom-
panhadas pelos pais ou responsáveis.

De acordo com o gerente da Aten-
ção Básica, Ali H. Haidar, “é de funda-
mental importância a apresentação do
Cartão de Vacinas para que os profis-
sionais de saúde possam avaliar se
existe a necessidade da aplicação de
doses para completar o esquema va-
cinal, para cada vacina preconizada pelo
Programa Nacional de Imunização”.

Começa a multivacinação

As obras de revitalização
da Avenida Barão do Rio
Branco serão concluídas
somente a partir do dia
24 de setembro. De
acordo com o secretário
de Obras Públicas, Jorge
Lange, esta é a data limite
para que a empresa Nova
Engenharia conclua os
trabalhos, que integram o
PDI (Plano de
Desenvolvimento
Integrado). “Estamos na
fase de retoques,
finalização, até o fim do
mês terminamos” diz.

AÍLTON SANTOS

Dia D

VACINAÇÃO
segue até o dia
22 de setembro

SECOM

O “Dia D”, que é Dia de Mobilização Nacional, será realizado neste
sábado, 16 de setembro. Nessa data, as UBSs (Unidades Básicas de
Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família) estarão abertas das 8
às 17 horas, sem intervalo para o almoço para que as famílias façam
adesão à campanha.
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 Reportagem: Marina Kessler
    Foto: Aílton Santos

A estudante de direito, Jhulya Mi-
lioransa, de 18 anos, é um dos 110
personagens do livro Anjos do Bem,
que será lançado em 20 de setem-
bro, às 18h, no anfiteatro da Univel.
Esta é a quarta edição da obra, lan-
çada pela primeira vez em 2014 por
crianças e adolescentes em trata-
mento de câncer no hospital Uopec-
can. Serão distribuídas 150 cópias
aos pacientes, além de ser comer-
cializado à comunidade em geral no
Núcleo Solidário, ao custo de R$ 30.

Jhulya, que foi diagnosticada
com leucemia em junho de 2014,
participa pela quarta vez do livro
contando toda a sua história. Nes-
te ano, os versos da estudante
são de esperança e otimismo, já
que desde seu transplante, em
março de 2015, seu quadro clíni-
co só melhorou. “Hoje estou em
manutenção, preciso fazer exames
a cada seis meses e manter al-
guns cuidados”, diz.

Ela lembra que há quatro anos a

Seja um  DOADOR
Jhulya Milioransa lembra da importância em ser um doador de medula óssea.
“Quanto mais pessoas se cadastrarem, mais fácil é de encontrar alguém
compatível. Para o voluntário, ser chamado para doar é algo muito
gratificante, e além de tudo, vai salvar uma vida”, orienta.
Para se tornar um doador, basta se cadastrar no Hemocentro em Cascavel,
que fica na Rua Avaetés, 370, Bairro Santo Onofre. Se a compatibilidade
for confirmada, o voluntário será consultado para confirmar que deseja
realizar a doação. Seu atual estado de saúde será avaliado.

poesia escrita era sobre a descober-
ta da doença, o abandono da esco-
la para iniciar o tratamento e a bus-
ca por um doador compatível, princi-
palmente porque o transplante de
medula óssea era a única chance
de cura. Por sorte, a compatibilida-
de estava bem ao seu lado. Era sua
irmã quem faria a doação. “Tive sor-
te, pois é muito difícil encontrar do-
adores”, comenta Jhulya.

Para a estudante, poder partici-
par mais uma vez do livro Anjos do
Bem é muito gratificante. “É mara-

vilhoso poder contar a minha histó-
ria, gosto muito de participar des-
sa ação. É uma forma de mostrar
aos pacientes que eu consegui vi-
ver e me sinto feliz em poder dizer
isso. Posso ajudar outras pessoas
a enfrentar essa doença”, explica.
Ao contrário da rotina de 40 com-
primidos diários logo após o trans-
plante, hoje, Jhulya leva uma vida
normal e garante que vai prestigiar
o lançamento do livro. “Todo o meu
processo foi bem complicado, mas
agora estou bem”, afirma.

JHULYA recorda da
primeira vez que

participou do livro
Anjos do Bem

Anjos
do bem
Anjos
do bem
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 894
Furtos 2.704
Veículos (furtos/roubos) 329
Outros 3.269

Acidentes 1.916
Colisões 1.761
Atropelamentos 155
Mortes 41

Ainda são poucas as mulheres
que têm a coragem de Nevair Garcia.
Por meio das redes sociais ela fez
um desabafo e revelou que foi agre-
dida pelo marido. As marcas da vio-
lência que sofreu vão além dos feri-
mentos no rosto e assim como mi-
lhares de outras vítimas, o que ela
mais deseja é respeito e justiça.

“Muitas mulheres passam por
isso e não denunciam, eu fui uma
dessas, fui deixando até que ele
fez isso comigo, quase me matou.
Agora venho aqui para dizer a to-
das que denunciem, ninguém tem
direito de deformar o rosto de ou-
tra pessoa ainda mais de uma
mulher”, descreve Neiva.

A gravidade do que ocorreu no
último domingo foi o limite para
que ela deixasse de sofrer cala-
da. O marido havia ingerido bebi-
da alcoólica e deixou a mulher de
39 anos com a imagem deforma-

Marcas da violência

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Divulgação

A Polícia Militar esteve na casa onde ela morava com o marido há quase dois
anos e registrou um boletim de ocorrência. Nevair também buscou ajuda na

Delegacia da Mulher. O agressor fugiu de casa e ainda não foi localizado.
De acordo com dados da Delegacia da Mulher de Cascavel, pelo menos 1.652
mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no ano passado. O número,

entretanto, corresponde a somente 20% dos casos visto que a maioria das
mulheres ainda tem medo de denunciar.

NEVAIR foi agredida pelo marido e teve o
rosto deformado

da. Nevair perdeu muito sangue e
precisou ser atendida no hospital.
“Tive o nariz quebrado. Estou sen-
tindo muita dor, mas não só pe-
los ferimentos”, desabafa.

Boletim de ocorrência
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Adeus à Dotty Histórico
Dotty chegou ao zoológico de
Cascavel em fevereiro de 2014. No
dia em que chegou ela passou por
uma bateria de exames e
apresentava problemas de cistos no
sistema digestivo. Ela foi
acompanhada por uma equipe de
médicos veterinários da UFPR
(Universidade Federal do Paraná),
campus de Palotina.  A leoa já teve o
zoo de São Paulo como morada, depois
o zoo de Maringá e de lá, por
solicitação da prefeitura daquele
Município, foi transferida para Cascavel.

A leoa Dotty morreu no zooló-
gico de Cascavel no início do mês
de setembro, mas só agora teve
sua morte divulgada. A felina de
21 anos estava internada no se-
tor extra, por contra de intoxica-
ção que não teve a causa identifi-
cada e apesar de toda a medica-
ção recebida, não resistiu.

A perda do animal trouxe triste-
za à toda a equipe do zoo.  “Infeliz-
mente devido a idade ela não rea-
giu aos medicamentos”, lamenta o

médico veterinário, Ilair Detoni.
O recinto dos felinos hoje está

ocupado pela presença do Gaú-
cho, o leão que completou 12
anos, o famoso tigre HU, com 11
anos, a onça preta que tem 25
anos e os pumas, dois deles aco-
lhidos ainda filhotes.

Em breve um novo morador po-
derá se juntar a eles. “Ainda não
temos uma onça pintada, mas es-
tamos em busca”, comenta o ve-
terinário.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

 LEOA DOTTY estava internada no
setor extra e não resistiu à intoxicação
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Um caminhão baú que havia sido roubado na BR 369 em
Cascavel na noite de ontem foi recuperado pouco tempo depois
pela equipe do GDE (Grupo de Diligências Especiais) em apoio
da Polícia Militar de Corbélia, às margens da rodovia, próximo da
Coopavel em Corbélia.
O motorista foi abordado por assaltantes armados e obrigado a
sair do veículo. Ladrões fugiram, mas pouco tempo depois
abandonaram o veículo. O caminhão era monitorado pela
seguradora e contava com mecanismo para travar.  O veículo foi
encaminhado ao pátio da 49ª SDP (Subdivisão Policial) de
Corbélia para perícia e posterior liberação. O condutor prestou
depoimento. Investigações seguem para localização dos assaltantes.

Um motociclista morreu em aci-
dente registrado no Bairro Coquei-
ral, em Cascavel, na tarde de ontem.

Marcos Aurélio Metz, 23
anos, seguia pela Rua Paraná
quando atingiu a traseira de um
caminhão no cruzamento com a
Rua João de Matos.

A equipe do Siate (Serviço In-

Morte no trânsito

DIVULGAÇÃO

tegrado de Atendimento ao Trau-
ma em Emergência) seguiu todos
os procedimentos para reanimar
a vítima que, não entanto, não re-
sistiu aos ferimentos. A ambulân-
cia encaminhou o corpo ao IML
(Instituto Médico Legal).

Uma ambulância do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgên-

cia) prestou atendimentos ao con-
dutor do caminhão diante dos agra-
vos por conta de um infarto.

O trânsito foi controlado por
uma equipe da Polícia Militar.

EQUIPE DO
SIATE tentou

reanimar jovem que,
no entanto, não

resistiu aos
ferimentos

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá
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Cascavel confirma
1o caso de dengue

A circulação do vírus da zika e da febre chikungunya
também é monitorada pela Sesa. Conforme o boletim, até
o momento foram registradas 14 notificações de zika e
quatro de chikungunya em Cascavel. O município não
confirmou casos positivos das doenças, que também são
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

O LIXO depositado em locais
inadequados serve como criadouro

do mosquito transmissor da dengue
Boletim da Sesa (Se-

cretaria Estadual da Saú-
de), divulgado no fim da
tarde de ontem, confir-
mou o primeiro caso au-
tóctone de dengue em
Cascavel referente ao novo
período epidemiológico da
doença, iniciado em agos-
to. A Secretaria de Saúde
não informou dados do pa-
ciente nem seu estado de
saúde até o fechamento
desta edição.

Por enquanto, este é o
único caso registrado en-
tre os 25 municípios da
10ª Regional de Saúde.

Cascavel tem ainda 19 no-
tificações que aguardam o
resultado de exames. Já na
regional, há ainda suspei-
tas em Catanduvas (2), Céu
Azul (1), Corbélia (1), Jesuí-
tas (2), Nova Aurora (2), Três
Barras do Paraná (2) e Vera
Cruz do Oeste (5).

Ainda segundo o boletim
estadual, Cascavel está na
lista dos municípios com
maior incidência de den-
gue. Com ele, outras sete
cidades paranaenses inte-
gram o ranking, duas delas
da região: Toledo e Mare-
chal Cândido Rondon.

Zika e chikungunya
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Um homem foi detido com ar-
mas de fogo e munições após de-
núncia de caça ilegal em área de
fauna silvestre à 5ª Companhia de
Polícia Ambiental de Nova Prata
do Iguaçu na segunda-feira.

A equipe visualizou o suspeito
com espingarda e revólver em
mãos que ao receber voz de abor-
dagem, soltou as armas.

Com o detido também foram
encontradas 19 munições calibre
38 e 14 de calibre 36 intactas e
três deflagradas, duas cápsulas de
calibre 28, dois frascos de pólvo-
ra, materiais de limpeza de armas,
chumbos, espoleta, além de motos-
serra sem documentação.

Ele garantiu à polícia que tinha
a documentação do revólver cali-
bre 38. O suspeito foi encaminha-
do à Delegacia de Polícia Civil de
Salto de Lontra.

Arma e munições para caça
Um homem de 43 anos foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR
277, em Santa Terezinha de Itaipu na noite de segunda-feira (11). Ele seguia
em uma motocicleta Yamaha Fazer, placas de Foz do Iguaçu, quando foi
abordado. Na mochila do condutor, foram encontrados distintivos da Polícia
Civil e da Polícia Nacional do Paraná, revólver 357 com 12 munições, uma
pistola Glock 9 milímetros com 93 munições, colete balístico, seis pares de
algema, carregador para 100 munições e duas balaclavas.
O motociclista, a moto e os materiais apreendidos foram encaminhados para a
Polícia Civil de Foz do Iguaçu.

POLÍCIA
AMBIENTAL
realizou apreensão e
prisão ao receber
denúncia de caça

DIVULGAÇÃO

PRF
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Mais um caminhão
Durante a Escola de Governo de ontem, foi colocado em

exposição em frente à Prefeitura de Cascavel um caminhão
de abastecimento adquirido pelo Município para uso
exclusivo de abastecimento da frota da Secretaria de

Agricultura durante a realização de trabalhos no interior.

Recursos próprios
O veículo foi adquirido
com recursos próprios da
Secretaria, no valor de R$
302 mil. Ele entra em
substituição a um
caminhão fabricado em
1989, com 28 anos de uso
e que não oferece mais
condições para o
transporte de cargas
perigosas. O novo
caminhão foi equipado
com tanque de 5 mil litros
bipartido para dois tipos
de Óleo Diesel (S10 e
S500).

Audiência pública
Hoje, às 19h, será
realizada uma audiência
pública na Câmara de
Vereadores de Cascavel. O
objetivo é discutir o PPA

(Plano Plurianual) com a
sociedade e também com as
autoridades. Os vereadores
têm até dia 15 deste mês
para propor emendas ao
Plano, que precisa ser
votado ainda nesse
segundo semestre.

Hallberg “metralhado”
O vereador Fernando
Hallberg (PPL) foi
metralhado na Câmara de
Vereadores ontem. É que ele
propôs uma emenda no
projeto do Refic retirando o
desconto para devedores
que de alguma forma
sonegaram impostos.
Apenas o vereador Serginho
Ribeiro, além de Hallberg,
votou a favor da emenda.
Foram 18 votos contrários.
Levou uma verdadeira
“lavada”.

FESTA DA SALSICHA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

  Segundo o órgão de defesa do consumidor, o canal
pago promoveu e exibiu em horário diurno a produção.

 O problema é que não havia descrição como uma
“animação pornográfica”, nem qualquer advertência de que
não era indicada para menores.

 A empresa pode recorrer da decisão. Os vereadores
devem estar comemorando.

Recentemente, os vereadores de Cascavel assinaram uma
moção de repúdio contra o “Festa da Salsicha”, desenho
adulto com conotações sexuais exibido pela HBO. Houve
quem achou a moção pitoresca, mas os vereadores não
são os únicos a condenar a atração do canal fechado. O
Procon de São Paulo determinou multa de mais de R$ 2
milhões à HBO por exibições do filme.

Ratinho volta
à Assembleia

O deputado Ratinho
Junior (PSD) reassumiu
ontem o mandato na As-
sembleia Legislativa e já
adiantou que vai se dedi-
car na construção de uma
agenda política para as
eleições de 2018. “É um
novo tempo marcado pela
intensidade da ação, mo-
dernidade e inteligência
coletiva. Isto com muito
diálogo e determinação
de continuar trabalhando
para promover o desenvol-
vimento do Paraná. A de-
terminação de fazer mais
e melhor”, disse Ratinho
Junior que passa a liderar
os 13 deputados do PSD
e PSC, a maior bancada

do legislativo.
Ratinho Junior disse

ainda que alia a capacida-
de do gestor público, fi-
cou quatro anos à frente
da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano, com a
experiência no setor priva-
do. “Tenho o compromis-
so de oferecer uma nova
opção. Minha geração tem
a obrigação de assumir e
participar de forma ativa na
gestão pública em todas
as áreas e de apresentar
uma alternativa que se ba-
seia na eficiência e um
modelo de estado mais
enxuto, porém mais pre-
sente”, adiantou em con-
versa com a imprensa.

PLANEJAMENTO
“Vamos planejar as ações de forma coletiva, sem os ventos
do atraso, e com a clara opção pelo conhecimento, inovação
e a valorização das boas práticas e das boas causas pelas
quais valem trabalhar”, completou.

APÓS DEIXAR o governo, Ratinho Junior reassume como deputado estadual

DIVULGAÇÃO
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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, 13 de setembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Alessandro dos Santos
Edinalva Cardoso de Lima

Cyro Araújo de Hollanda Junior
Francielly Forbeck Bianco

Sidnei Ribeiro Gonçalves
Juliana da Silva Hoffman

Cleiton Cirilo da Silva
Juliana Maria Ramos Alvarez

Edemir Marchioro
Nilva Maria Hübner

Jorge Willian Rocha dos Santos
Geovana Nazario Scolaro

Marcos Antonio Dias Demarco
Jussara Aparecida dos Santos

Vilson Sutil da Silva
Alvina Aguiar Ferreira

Paulo Rogério Caetano
Dayane Susana Perin

Osmarino Messias
Claudimara Pedroso

Eloi Bonazza
Marcia Regina Ortega

Paulo Alexandro Gozaga
Roseli Aparecida de Carvalho

José Alejandro Barrete Grisão
Suzana Maria Machado

Rafael Carnoski Dias
Thainara de Oliveira Farias

Maycon Juliano Veiga
Thais Thiele de Jesus Ramalho

Agora é Libertadores
Equipes que tiveram sentimentos

diferentes no retorno do Brasileirão,
no fim de semana, Santos, Grêmio e
Botafogo deixam a competição nacio-
nal de lado para iniciar nesta quarta-
feira as disputas da quartas de final
da Libertadores. Para o alvinegro cari-
oca e o tricolor gaúcho será um duelo
direto para chegar à semifinal. A parti-
da de ida é no Engenhão, às 21h45.
No mesmo horário, o Peixe desafia o
Barcelona em Guayaquil, no Equador.
No Grêmio, derrotado pelo Vasco no
sábado, o que lhe impediu de se apro-
ximar da liderança do Campeonato
Brasileiro, o atacante Luan está veta-
do pelo departamento médico. Tudo
para chegar 100% ao duelo de volta,
na próxima semana, em Porto Alegre.

 LUCAS UEBEL

A tendência é que o veterano Léo
Moura seja o substituto do camisa 7.
Já Jailson deve ser a novidade na vaga
do suspenso Michel. No Botafogo,
que venceu o Flamengo no domingo e
encerrou um jejum de mais de dois
anos sem vitória sobre o rival, o quar-
teto formado por Carli, João Paulo,
Lindoso e Marcos Vinícius, recupe-
rados de problemas musculares, es-
tão aptos a retornar.

Fora de casa
Se depender do retrospecto, o Santos
tem boas chances de vencer o Barcelona
de Guayaquil nesta quarta-feira, às
21h45 (de Brasília), no Equador, e
voltar para o Brasil com a vaga
encaminhada à semifinal da Libertadores.
O Peixe enfrentou o adversário em
outras três oportunidades. E foram três
vitórias: 6 a 2 em amistoso disputado
em 1962, no Equador, e duas vitórias
na Libertadores de 2004, por 3 a 1
em Guayaquil e 1 a 0 em Santos.
No geral, o histórico de jogos contra
todos os times equatorianos é favorável
ao Peixe: são nove vitórias, três empates
e cinco derrotas, com 42 gols marcados
e 25 sofridos. Mesmo quando o
levantamento lista apenas as partidas
disputadas no Equador, os santistas
também levam vantagem: cinco vitórias,
dois empates e quatro derrotas.
Para ampliar os números positivos da
estatística, o Santos conta com o bom
momento, vindo de vitória no clássico
com o Corinthians e invicto há 16
jogos. Na lista de relacionados para o
embate desta noite, Gustavo Henrique e
Copete, lesionados, deram lugar a
Noguera e Hernández.
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Em uma homenagem emociona-
da, a treinadora da ginástica rítmi-
ca de Cascavel, Alice Martelli, re-
cebeu a medalha ‘Osmar Xiquinho
Zimmermann’ ontem Câmara de
Cascavel. A comenda reconhece os
cidadãos cascavelenses ou aqui
radicados, entidades, clubes e as-
sociações de caráter desportivo,
por relevantes serviços prestados
ao esporte local.

Antes da entrega oficial da me-
dalha à Alice, a ginasta Samara Si-
bin fez uma apresentação no ple-
nário. A atleta é umas das mais des-
tacadas esportistas da cidade e
representará Cascavel e o Brasil no
Pan-Americano em outubro.

A homenagem, proposta pelo
vereador Parra (PMDB) e pelo pre-
sidente da Câmara, Gugu Bueno
(PR). “Mais do que uma campeã,

Alice Martelli, cidadã cascavelense radicada, ingressou como
servidora da Prefeitura de Cascavel em 1988, inicialmente na Se-
cretaria de Cultura, onde permaneceu até o ano de 1992, mudan-
do para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em 1993. Des-
tacou-se ajudando e treinando crianças e adolescentes na modali-
dade de GR - Ginástica Rítmica.

Na GR, sempre esteve à frente do Projeto Atleta do Futuro, pelo
qual milhares de crianças e jovens foram atendidos. Como desta-
cam os vereadores proponentes, “esse importante projeto tem um
grande alcance social e cultural, além de descobrir inúmeros ta-
lentos que sempre representaram Cascavel no âmbito nacional e
internacional nessa modalidade”.

Homenagem no Legislativo
Alice é uma heroína, pois venceu
mesmo quando ninguém acredi-
tava que seria possível”, desta-
cou Gugu Bueno.

“A Ginástica Rítmica só teve
êxito pela dedicação, pelo empe-

nho, pela renúncia e pelo grande
amor que a Professora Alice de-
dicou aos seus alunos por mais
de 30 anos, formando, durante
esses anos, atletas e pessoas
melhores”, destacou Parra.

Homenagem foi proposta pelos vereadores
GUGU BUENO E  PARRA
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ESPORTE 29CASCAVEL, 13 DE SETEMBRO DE 2017
LDU

Dois dias depois de não ter conse-
guido fazer frente ao atual campeão
Pinheiros (SP) pela Conferência Sul/
Sudeste da Liga Nacional Feminina de
Handebol, a equipe cascavelense
embarcou, na noite de segunda-fei-
ra, para Recife (PE), onde inicia nesta
quarta-feira as disputas pela fase final
da Liga do Desporto Universitário.

As cascavelenses estão no grupo
único da competição, ao lado de Uni-

verso-RJ, Uninassau-PE e UFPA-PA.
A estreia será às 10h de hoje contra
as donas da casa. Amanhã, às 8h30,
o desafio será contra as cariocas e na
sexta-feira o encerramento da primeira
fase será diante das paraenses. A final
será no sábado entre as duas melho-
res colocadas da chave.

O time de Cascavel, comandado
por Neudi Zenatti, chega para a dis-
puta após com dificuldades internas

que prejudicaram os treinamentos às
vésperas da partida do último sába-
do, na derrota por 37 a 21 para o
Pinheiros, no Ginásio da Neva - o trei-
nador sofreu baixas no elenco.

A parte isso, a motivação em quadra
é pela busca de um título inédito. As cas-
cavelenses se classificaram para a dispu-
ta ao vencerem de forma invicta a Con-
ferência Sul da LDU (Liga do Desporto
Universitário), em junho. A trajetória
rumo ao lugar mais alto do pódio con-
tou com vitórias sobre Unochapecó-SC
(31 a 21), USCS-SP (27 a 19), UFPR-PR
(32 a 4) e USCS-SP (25 a 21).

BASE ENTRE AS MELHORES DO ESTADO

O handebol de Cascavel também está em evidência nas categorias menores. No fim de semana a cidade recebeu as disputas da etapa única do
Paranaense Cadete (Sub-16), que contou com a participação de 34 times de todo o Estado. No naipe feminino foram 12 times em busca do

troféu que foi levado para a cidade de Maringá. O time do Norte do Estado venceu a disputa com as meninas de Cascavel na decisão do título
por 21 a 10. Já o naipe masculino contou com 22 times e teve o de Iporã como campeão, ao vencer a final contra Sarandi por 17 a 14. Já

os cascavelenses ficaram em terceiro lugar ao vencer a disputa pelo bronze contra Arapongas por 26 a 17.

Voos cada
vez mais altos

FOTOS: LHPR
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IPMC presta contas
“Eu percebo que existe aqui um

zelo e um cuidado com o futuro do
nosso servidor. Parabéns a todos
que estão fazendo este importan-
te trabalho com o nosso Instituto
de Previdência”, avaliou ontem o
prefeito Leonaldo Paranhos ao fa-
zer o feedback da Escola de Gover-
no de ontem, que foi conduzida
pelo presidente do IPMC (Instituto
de Previdência do Município de
Cascavel), Alcineu Gruber.

Ele prestou contas das ações
realizadas à frente do Instituto
nesses quase nove meses de ges-
tão, revelando equilíbrio financei-
ro do IPMC, evidenciado pelo Pa-
trimônio Líquido que cresceu 3%
de janeiro a julho deste ano, fe-
chando o primeiro semestre em R$
256.565.347,49.

Outro avanço obtido neste ano
está relacionado ao Plano de Cus-
teio do IPMC, que por meio da Lei
nº 6.744, de 22 de agosto de 2017
- que dispõe sobre a forma de
amortização do déficit técnico atu-
arial (custo suplementar) do IPMC,
garantiu que o repasse do Municí-
pio para o Instituto será de R$
8.289.616,42 em 12 parcelas de
R$ 690.801,37 para o período de
junho de 2017 a maio de 2018.
“Estão garantidas até o momento,

ALÍQUOTA PATRONAL
Outra conquista do servidor obtida neste ano está relacionada à Lei nº
6.724, aprovada em 28 de junho, e que concede o aumento de 0,5% na
Contribuição Previdenciária devida pelo Município para o IPMC, passando
de 11% para 11,5%. “O aumento da alíquota patronal a partir de julho
deste proporcionará um aumento no repasse para o IPMC em
aproximadamente R$ 112.382,79 mensais, que virá a contribuir no
equilíbrio financeiro do Instituto”, detalhou o presidente.

pelo governo municipal, as suple-
mentações das parcelas de junho,
julho, agosto e setembro deste ano

ALCINEU GRUBER apresentou os números do Instituto de Previdência

em favor do IPMC, com um repas-
se total de R$ 2.768.731,89”, de-
talhou Gruber.

SECOM

ESPORTE28 HOJE NEWS, 13 DE SETEMBRO DE 2017

Tênis de mesa e xadrez
Sede da fase regional dos Jo-

gos Comerciários do Paraná, o
Sesc Cascavel segue com as dis-
putas locais para a definição de
quem competirá em casa, nos
dias 7 e 8 de outubro, contra os
campeões de Umuarama, Cam-
po Mourão, Paranavaí, Francisco
Beltrão e Maringá em busca de
vagas para a fase final com to-
das as despesas pagas no lito-
ral paranaense.

Os representantes de Cascavel
no futsal, no truco, no vôlei (quadra
e areia), no basquete, no tênis de
mesa e no xadrez já estão defini-
dos, restando apenas o do futebol
sintético, que teve as disputas ini-
ciadas neste mês.

No tênis de mesa, André Satur-
nino Pereira foi o campeão no mas-
culino, com Antônio Hotz em segun-
do e André Augusto Dresch Jacomi-
ni em terceiro. Dentre as mulheres,
o troféu de campeã ficou com Ruth
Kazumi Zama. Já o de segundo lu-
gar ficou com Ivaema Fátima Gran-
do e o de terceiro lugar com Taise
Cristina da Silva Oliveira.

No xadrez, Dafynni Safraider e
Iloyziel João da Silva foram os ven-
cedores. No masculino, Karl Heins
Ewald foi o segundo e Gabriel Ste-
vão de Freitas Borges Aragão o ter-
ceiro colocado.

FOTOS: SESC
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É sabido que a corrupção estorva o futuro, destrói
vidas, retira da sociedade um de seus direitos mais
importantes resguardados pela Carta Magna, que são
a cidadania e a dignidade da pessoa humana.

Vergonhoso é o quadro atual de nosso País. E
não temos somente que nos atentar para as gran-
des malas abarrotadas de dinheiro, ou grandes em-
presários de construtoras, pois, até em nosso mu-
nicípio, há casos de condutas de servidores que
estão em total descompasso com a ética, com a mo-
ralidade e com a boa conduta que se espera de um
servidor público.

A corrupção no Brasil possui um fator histórico com
grande relevância, intimamente ligado às práticas
políticas. Os portugueses chegaram ao Brasil abro-
lhando presentes aos índios. Presentes que logo
depois de aceitos custariam caros para que os rece-
bessem. Começava aí as condutas avessas à mora-
lidade e a ética.

E o reflexo, a consequência deste desvio de fina-
lidade de verbas públicas, é um sistema de saúde
enfraquecido, uma educação medíocre, estradas cos-
turadas com tapas buracos, e a segurança pública
indo de mal a pior, etc.

Acredito que a solução para essa doença grave,
poderia ser a conscientização e a mobilização da popu-
lação, punição a altura, para todos protagonistas de
tais atos ilícitos, seja lá de qualquer classe social.

A CORRUPÇÃO E SUAS
CONSEQUÊNCIAS

 Caciopar
Representantes da Caciopar
Mulher e Caciopar Jovem
fazem parte da comissão
que estruturou toda a
programação do 4º
Congresso Caciopar, o maior
evento empresarial do ano
no Oeste do Paraná,
agendado para o dia 29 de
setembro, na Associação
Atlética Coopavel, em
Cascavel. A convite da
Caciopar Mulher, Helda
Elaine Völz, fará palestra
sobre “As potencialidades da
Mulher no Desenvolvimento
Territorial”.
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“Agora, de forma
coletiva, os prefeitos de

Cascavel, Toledo e
Tupãssi tomaram
posição e estão

protegendo esta área
para que, futuramente,
possa receber o projeto
deste novo aeroporto.”

Marcos Antônio de Oliveira
é contador

e-mail: marcosdeoliveira_rh@hotmail.com

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

O Programa
ConstRua
Cidadão, que tem
resgatado
pessoas em
situação de rua
e devolvid-as ao
mercado de
trabalho.

O coordenador
de Governo,
Eliezer Fontana,
que tentou
intimidar a
jornalista Juliet
Manfrin com
mensagens de
celular.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

32
Quarta

Curitiba

19 33
Quinta

 29
Quarta

 30
Quinta

14

Fases da lua
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nt

e:
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im
ep

ar

 13

MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
05/10 - 15h40

19

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Fernando Dillenburg,
secretário

de Planejamento
sobre a área do

aeroporto regional.

ARQUIVO

 Leilão do Detran
O Detran promove em 21
de setembro, em Cascavel,
o leilão de 384 veículos em
condição de circulação.
Podem participar pessoas
físicas e jurídicas,
portadoras de CPF ou CNPJ,
documento de identidade
e maiores de 18 anos. A
visitação dos veículos
pode ser feita de segunda
a sexta-feira, das 8h às
14h. Os veículos leiloados
foram apreendidos pela
Polícia Militar e não
retirados por seus
proprietários.
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R o c ã oR o c ã oR o c ã oR o c ã oR o c ã o
Vem aí mais uma edição

do Rocão. Será dia 24 de
setembro, das 14 às 22h, na

Praça do Country, em
Cascavel. Prestigie!

B a t e - p a p oB a t e - p a p oB a t e - p a p oB a t e - p a p oB a t e - p a p o
l i t e r á r i ol i t e r á r i ol i t e r á r i ol i t e r á r i ol i t e r á r i o

Sexta-feira, o escritor
Reinaldo Moraes estará na

Biblioteca Pública Sandálio
dos Santos para um bate-

papo sobre a importância da
leitura. O evento faz parte

da Caravana Literária,
iniciativa da Biblioteca

Pública do Paraná. Será na
sala de pesquisa às 15h.
O evento é gratuito e não
precisa fazer inscrição.

É só chegar!

A d o r a ç ã oA d o r a ç ã oA d o r a ç ã oA d o r a ç ã oA d o r a ç ã o
Hoje é o último dia

programação religiosa da
Exaltação da Santa Cruz. As

atividades começam às
6h30, com missa. Às 19h30,
tem a chegada da Relíquia à

Igreja Matriz. O
encerramento é as 19h30,

com missa e confissão.

F e i r aF e i r aF e i r aF e i r aF e i r a
a g r o e c o l ó g i c aa g r o e c o l ó g i c aa g r o e c o l ó g i c aa g r o e c o l ó g i c aa g r o e c o l ó g i c a
Amanhã é dia de feira com

produtos orgânicos,
oriundos da produção da

Agricultura Familiar.  A feira
ocorre toda quinta-feira,

das 9h às 12h30, no Bloco I
da Unioeste.

M a m o g r a f i aM a m o g r a f i aM a m o g r a f i aM a m o g r a f i aM a m o g r a f i a
Mulheres com mais de 35
anos que queiram fazer

mamografia, podem agendar
gratuitamente. A campanha
é uma iniciatiava da Acic e
do Ceonc. Os telefones são:

(45) 3321-1438
e 3321-1403.

ANDRÉIA F. PEIXOTO
GAVAZZONI com sua

ARABELA. O registro é de
Rodrigo Dassie

A nossa felicidade
depende mais do que

temos nas nossas
cabeças, do que nos

nossos bolsos.
Arthur Schopenhauer

Em momento mais que especial, as irmãs Slugala
Diana, Mara, Debora e Darlene

DIVULGAÇÃO
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MP denuncia ex-vereador
O ex-vereador João Paulo de Lima foi denunciado criminalmente por corrupção

pelo Ministério Público. Ele é acusado de receber propina para votar projetos favo-
ráveis à Prefeitura na gestão do ex-prefeito Edgar Bueno. Além dele, o ex-secretá-
rio de Desenvolvimento Econômico, Luciano Fabian, foi denunciado. Em um vídeo

divulgado pela RPC, João Paulo aparece recebendo dinheiro de Fabian.
 Pág. 32

Cruzamento fatal
Um rapaz de 23 anos morreu na tarde de ontem em um acidente
de trânsito no cruzamento das ruas Paraná e João de Matos, no
Bairro Coqueiral. Marcos Aurélio Metz chegou a ser atendido

por uma equipe médica do Siate, mas não resistiu aos
ferimentos e morreu antes de ser encaminhado ao hospital.

 Pág. 25
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O Ministério Público denunciou cri-
minalmente o ex-vereador João Paulo
e o ex-secretário de Desenvolvimento
Econômico de Cascavel no caso que
ficou conhecido como “mensalinho”.
A informação foi divulgada na noite de
ontem pela RPC, que teve acesso a um
vídeo em que João Paulo aparece re-
cebendo dinheiro de Fabian, então in-
tegrante do primeiro escalão do então
prefeito Edgar Bueno.

Ambos são acusados de corrupção.
Segundo o MP, João Paulo recebia di-
nheiro para aprovar projetos de inte-
resse da administração municipal na
gestão passada.

No vídeo, Fabian sugere que outros
dois vereadores também participavam
do esquema de propina. “Mandaram
te entregar, é os três contos lá que fa-
laram. Os outros dois já, já receberam,
pelo que tô sabendo”, diz Fabian. O
ex-secretário sugere ainda que propi-
na faz parte da política. “Não adianta,
política é assim. Eu to aprendendo a
cada dia”, ddeclara.

O Hoje News entrou em contato com
João Paulo e Fabian. O ex-vereador dis-
se que não iria se manifestar sem an-
tes falar com seu advogado, mas voltou
a dizer que o dinheiro recebido era de
um empréstimo que tomou com Fabian,
que era seu vizinho e na época possuía
um supermercado no Bairro Cascavel
Velho. Já Fabian não retornou o contato
até o fechamento desta edição.

MP denuncia ex-vereador

JOÃO PAULO foi vereador até o ano passado, mas não conseguiu a reeleição

VANDRÉ DUBIELA

DEPENOU O MARRECO
“Em uma partida digna daquelas do auge do pentacampeonato paranaense, o Cascavel Futsal goleou o Marreco por 5 a 0
em pleno Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão, na noite de ontem, pela 20ª e antepenúltima rodada da primeira fase da
Série Ouro do Campeonato Paranaense e deu mais um passo importante para avançar de fase na liderança do
Estadual.“Agora a Serpente Tricolor tem 39 pontos na primeira posição da tabela de classificação. Já o Marreco caiu da
segunda para a terceira posição, com 33 pontos. O novo vice-líder é o Pato Branco, que em Guarapuava venceu os donos
da casa por 3 a 1.“A goleada começou a ser construída com Ernandes ainda no primeiro tempo. Depois, na segunda etapa,
Issamu, Adeírton e novamente Ernandes, duas vezes, foram às redes em Beltrão. O placar resumiu a vontade do Cascavel
no jogo. Já o Marreco teve a noite infeliz complementada com pelo menos sete bolas na trave do goleiro Alê Falcone.“A
duas rodadas do fim da primeira fase, o Cascavel poderá confirmar a liderança antecipada na próxima rodada, quando
receberá o Umuarama no Ginásio da Neva neste sábado, em novo clássico do futsal paranaense.
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Para atingir seus objetivos, trabalhar
em grupo pode ser o ideal. Bom mo-
mento para entrar em contato com
amigos que estão longe e matar a sau-
dade. No trabalho, seja mais detalhis-
ta. Cor: creme.

horóscopo

To
ur

o

A Lua favorece suas ambições e você
tem tudo para conquistar o que deseja.
Não tenha receio de mudar de cami-
nho, se as coisas não caminharem da
maneira que deseja. Cor: rosa.

Li
br

a

Bom dia para cuidar de tarefas que
exigem criatividade com as pessoas.
Além de esbanjar charme e carisma,
você também vai se comunicar com
facilidade. Cor: branco.

E
sc

or
pi

ão

Hoje, você pode receber uma ajuda
financeira de um familiar, se estiver pre-
cisando, ou vice-versa. O astral é fa-
vorável para correr atrás do sonho da
casa própria. Cor: azul-turquesa.

G
êm

eo
s Sua curiosidade aumenta e vai querer

ampliar seus conhecimentos. Bom hu-
mor e espírito de equipe ajudam a me-
lhorar sua produtividade, se juntar for-
ças com os colegas. Cor: lilás.

C
ân

ce
r É hora de tentar algo diferente no tra-

balho. Se pensa em pedir as contas,
vai contar com as boas vibrações. No
serviço, confira duas vezes as infor-
mações que recebeu. Cor: preto.

Sa
gi

tá
rio

Com facilidade para se expressar e
interagir com clientes, você tem tudo
para dar conta do serviço. Aproveite
para fazer contatos ou resolver assun-
tos que exigem deslocamentos. Cor:
lilás.

C
ap

ric
ór

ni
o Concentre sua atenção nas finanças e

pode conseguir resultados melhores do
que imagina. Você terá habilidade para
lidar com dinheiro e pode até encon-
trar uma nova maneira de encher o
bolso. Cor: creme.

Le
ão

Se depender das estrelas, é melhor
ter cautela com gastos extras. Os rela-
cionamentos estão em alta, seja no tra-
balho ou na vida pessoal. Envolvente,
não terá problema para se juntar aos
colegas. Cor: vinho.

V
irg

em

No trabalho, você não vai pensar duas
vezes antes de encarar até as tarefas
mais chatas. Se está procurando em-
prego, espalhe a notícia entre os pa-
rentes e peça ajuda. Cor: laranja.

A
qu

ár
io Com a Lua em seu signo, vai esbanjar

confiança para cuidar de tudo o que
exigir sua atenção. As amizades estão
em foco, mas há risco de briga com
alguém da turma. Cor: azul.

Pe
ix

es

No trabalho, agir nos bastidores e
evitar muita atenção pode ser a me-
lhor estratégia. Mas não confie de-
mais em um colega ou parceiro. Na
hora de cuidar do visual, siga sua
intuição. Cor: lilás.

ANJO VASAHIAH

Quem nasce sob esta influência será
amável, espiritualizado e modesto. Terá
excelente memória e falará qualquer idi-
oma com facilidade. Será um grande
estudioso e sua vida rica em experi-
mentar de tudo um pouco. Deseja que
todos, independente de raça, credo ou
cultura, sejam merecedores das mes-
mas oportunidades de vida. Sua pala-
vra de ordem é respeitar para ser res-
peitado. Tem o dom da palavra e
facilidade para falar em público,
sendo invencível quando fala
com superiores, em defesa dos
menos favorecidos.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 32:1- 4

Bem-aventurado aquele cuja transgres-
são é perdoada, e cujo pecado é cober-
to. Bem-aventurado o homem a quem o
Senhor não imputa maldade, e em cujo
espírito não há engano.3 Quando eu
guardei silêncio, envelheceram os meus
ossos pelo meu bramido em todo o dia.
 Porque de dia e de noite a tua mão pe-
sava sobre mim; o meu humor se tornou
em sequidão de estio.

uitas vezes, deixamos para
amanhã o que podemos
fazer hoje. Por falta de
tempo, de vontade, de
ambição, de coragem e

mais algumas palavras. Isso chama-
se procrastinação. Parece um
palavrão, não é mesmo?
Procrastinar é o ato de adiar algo ou
prolongar uma situação para ser
resolvida depois.
Às vezes, deixamos muitas coisas
para depois. Áquilo que não nos
sacia o desejo imediatamente,
deixamos para amanhã. O
planejamento do nosso futuro, a
inscrição no curso que vai melhorar
a carreira, o trabalho voluntário, o
início da reeducação alimentar.
O que demanda tempo para gerar
resultado, deixamos para depois,
ou seja, procrastinamos.

Depois
eu

faço...

Conheça sua
personalidade
Analise seu modo de agir e ser
determinado, em quais momentos
você realiza suas atividades com
prazer. Algumas pessoas são mais
noturnas, enquanto outras são mais
diurnas. Com isso, ao conhecer o
seu próprio ritmo você consegue
aproveitar qual período é melhor
para você trabalhar, estudar,
descansar ou se divertir.

 Defina
prazos de suas

atividades.
Depois de ter
feito sua lista

coloque o
prazo

máximo para
realizá-las

Vamos desprocrastinar?
 Pense em quatro situações que você está adiando e que já deveria ter tomado alguma
atitude. Pegue um papel e uma caneta e escreva.

Após escrever as quatro situações, separe a primeira em três partes: escreva algo que
você pode fazer agora, assim que terminar de ler este texto.

Em segundo lugar, escreva algo que pode fazer de hoje até três dias.
Por último, algo que possa fazer de três dias a uma semana. Este "algo" é confortável para
você e te leva em direção ao seu objetivo neste determinado assunto. Quando terminar,
faça o mesmo processo em relação às outras três situações. É mais ou menos como receita
de bolo.

Quando não dominamos determinada receita, anotamos e fazemos segundo o que está
escrito. Quando fizermos aquele bolo espetacularmente, mudamos alguns ingredientes,
acrescentamos aqui, tiramos ali e nem precisamos mais ler a receita.

M

DIVULGAÇÃO
Marco Aurélio Tomasi, Haraldo

Altmann, Eraldo de Matos, Izaias
Nunes de Oliveira, Evidency Modas,

João Souza, Linda Bah, Maycon
Corazza e Neusa Dias.
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Á
ri

es

Para atingir seus objetivos, trabalhar
em grupo pode ser o ideal. Bom mo-
mento para entrar em contato com
amigos que estão longe e matar a sau-
dade. No trabalho, seja mais detalhis-
ta. Cor: creme.

horóscopo

To
ur

o

A Lua favorece suas ambições e você
tem tudo para conquistar o que deseja.
Não tenha receio de mudar de cami-
nho, se as coisas não caminharem da
maneira que deseja. Cor: rosa.

Li
br

a

Bom dia para cuidar de tarefas que
exigem criatividade com as pessoas.
Além de esbanjar charme e carisma,
você também vai se comunicar com
facilidade. Cor: branco.

E
sc

or
pi

ão

Hoje, você pode receber uma ajuda
financeira de um familiar, se estiver pre-
cisando, ou vice-versa. O astral é fa-
vorável para correr atrás do sonho da
casa própria. Cor: azul-turquesa.

G
êm

eo
s Sua curiosidade aumenta e vai querer

ampliar seus conhecimentos. Bom hu-
mor e espírito de equipe ajudam a me-
lhorar sua produtividade, se juntar for-
ças com os colegas. Cor: lilás.

C
ân

ce
r É hora de tentar algo diferente no tra-

balho. Se pensa em pedir as contas,
vai contar com as boas vibrações. No
serviço, confira duas vezes as infor-
mações que recebeu. Cor: preto.

Sa
gi

tá
rio

Com facilidade para se expressar e
interagir com clientes, você tem tudo
para dar conta do serviço. Aproveite
para fazer contatos ou resolver assun-
tos que exigem deslocamentos. Cor:
lilás.

C
ap

ric
ór

ni
o Concentre sua atenção nas finanças e

pode conseguir resultados melhores do
que imagina. Você terá habilidade para
lidar com dinheiro e pode até encon-
trar uma nova maneira de encher o
bolso. Cor: creme.

Le
ão

Se depender das estrelas, é melhor
ter cautela com gastos extras. Os rela-
cionamentos estão em alta, seja no tra-
balho ou na vida pessoal. Envolvente,
não terá problema para se juntar aos
colegas. Cor: vinho.

V
irg

em

No trabalho, você não vai pensar duas
vezes antes de encarar até as tarefas
mais chatas. Se está procurando em-
prego, espalhe a notícia entre os pa-
rentes e peça ajuda. Cor: laranja.

A
qu

ár
io Com a Lua em seu signo, vai esbanjar

confiança para cuidar de tudo o que
exigir sua atenção. As amizades estão
em foco, mas há risco de briga com
alguém da turma. Cor: azul.

Pe
ix

es

No trabalho, agir nos bastidores e
evitar muita atenção pode ser a me-
lhor estratégia. Mas não confie de-
mais em um colega ou parceiro. Na
hora de cuidar do visual, siga sua
intuição. Cor: lilás.

ANJO VASAHIAH

Quem nasce sob esta influência será
amável, espiritualizado e modesto. Terá
excelente memória e falará qualquer idi-
oma com facilidade. Será um grande
estudioso e sua vida rica em experi-
mentar de tudo um pouco. Deseja que
todos, independente de raça, credo ou
cultura, sejam merecedores das mes-
mas oportunidades de vida. Sua pala-
vra de ordem é respeitar para ser res-
peitado. Tem o dom da palavra e
facilidade para falar em público,
sendo invencível quando fala
com superiores, em defesa dos
menos favorecidos.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 32:1- 4

Bem-aventurado aquele cuja transgres-
são é perdoada, e cujo pecado é cober-
to. Bem-aventurado o homem a quem o
Senhor não imputa maldade, e em cujo
espírito não há engano.3 Quando eu
guardei silêncio, envelheceram os meus
ossos pelo meu bramido em todo o dia.
 Porque de dia e de noite a tua mão pe-
sava sobre mim; o meu humor se tornou
em sequidão de estio.

uitas vezes, deixamos para
amanhã o que podemos
fazer hoje. Por falta de
tempo, de vontade, de
ambição, de coragem e

mais algumas palavras. Isso chama-
se procrastinação. Parece um
palavrão, não é mesmo?
Procrastinar é o ato de adiar algo ou
prolongar uma situação para ser
resolvida depois.
Às vezes, deixamos muitas coisas
para depois. Áquilo que não nos
sacia o desejo imediatamente,
deixamos para amanhã. O
planejamento do nosso futuro, a
inscrição no curso que vai melhorar
a carreira, o trabalho voluntário, o
início da reeducação alimentar.
O que demanda tempo para gerar
resultado, deixamos para depois,
ou seja, procrastinamos.

Depois
eu

faço...

Conheça sua
personalidade
Analise seu modo de agir e ser
determinado, em quais momentos
você realiza suas atividades com
prazer. Algumas pessoas são mais
noturnas, enquanto outras são mais
diurnas. Com isso, ao conhecer o
seu próprio ritmo você consegue
aproveitar qual período é melhor
para você trabalhar, estudar,
descansar ou se divertir.

 Defina
prazos de suas

atividades.
Depois de ter
feito sua lista

coloque o
prazo

máximo para
realizá-las

Vamos desprocrastinar?
 Pense em quatro situações que você está adiando e que já deveria ter tomado alguma
atitude. Pegue um papel e uma caneta e escreva.

Após escrever as quatro situações, separe a primeira em três partes: escreva algo que
você pode fazer agora, assim que terminar de ler este texto.

Em segundo lugar, escreva algo que pode fazer de hoje até três dias.
Por último, algo que possa fazer de três dias a uma semana. Este "algo" é confortável para
você e te leva em direção ao seu objetivo neste determinado assunto. Quando terminar,
faça o mesmo processo em relação às outras três situações. É mais ou menos como receita
de bolo.

Quando não dominamos determinada receita, anotamos e fazemos segundo o que está
escrito. Quando fizermos aquele bolo espetacularmente, mudamos alguns ingredientes,
acrescentamos aqui, tiramos ali e nem precisamos mais ler a receita.

M

DIVULGAÇÃO
Marco Aurélio Tomasi, Haraldo

Altmann, Eraldo de Matos, Izaias
Nunes de Oliveira, Evidency Modas,

João Souza, Linda Bah, Maycon
Corazza e Neusa Dias.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • SBT

 BAND • MIL E UMA NOITES

MALHAÇAO
Bóris diz a Dóris que falará com Ana

Maria, a psicóloga da escola, sobre o
caso de Lica. Todos sentem a falta de
Tato na lanchonete de Roney. Dóris
suspende Tato e K2 por mau compor-
tamento e exige a assinatura das famí-
lias dos dois no comunicado. Felipe
discute com Lica. Ellen conta para Jota
e Juca sobre a oferta de Bóris.

NOVO MUNDO
Anna e Piatã preparam-se para

acessar o galeão espanhol. Domitila,
Benedita e Rosa se instalam no Rio de
Janeiro e Leopoldina tem um mau pres-
sentimento. Dom Pedro se irrita ao sa-
ber que Domitila está na cidade. Cha-
laça descobre o endereço de Domitila.
Fred questiona Anna, que garante que
não está interessada no tesouro do
galeão.

A FORÇA DO QUERER
Kikito e Batoré conduzem Dantas e

Yuri para o Morro do Beco. Carine diz a
Jacy que Rubinho prometeu que deixa-

rá Bibi para ficar com ela. Bibi ameaça
Carine para Jacy. Heleninha, Junquei-
ra, Eurico e Cibele descobrem sobre o
sequestro de Dantas e Yuri. Rubinho
confronta Dantas. Joyce exige que Eu-
gênio interrompa as provocações de Ire-
ne. Bibi exige que Batoré liberte Dan-
tas e Yuri. Jeiza prende Batoré. Aurora
sente-se humilhada quando todos co-
mentam sobre os bandidos. Joyce e
Eugênio veem Ivana trabalhando na bi-
lheteria do teatro. Neide explica a Zeca
sobre a profecia do índio e o alerta para
seus inimigos. Ruy flagra Ritinha fazen-
do uma ligação para Zeca.

NO LIMITE DA PAIXAO
Otávio leva João Manuel para o hos-

pital porque o menino não consegue
respirar. Juliana, indignada, diz ao Ga-
briel que Maciel é um sem vergonha,
pois não tem vergonha de circular ao
lado de outra mulher. O Dr. Edgard tran-
quiliza Otávio ao dizer que João Manu-
el está fora de perigo, mas deixa claro
que devido a deficiência que tem de
nascimento, seu estado pode ir se de-
teriorando com o passar do tempo. Ana

Cristina fica surpresa ao ver a pinta que
Fernandinho tem nas costas, pois é
idêntica à sua e a de seu pai. Inquieta,
Ana Cristina descarta a possibilidade
de Fernandinho ser seu filho.

CARINHA DE ANJO
Gustavo e Dulce Maria chegam na

casa de Fátima e são recepcionados
por Verônica. Os convidados começam
a chegar na casa de Vitor. Enquanto
isso, na casa de Fátima, Dulce fica
impressionada ao ver pela primeira vez
Cecília maquiada. Na sala, Gustavo fica
encantado ao ver a professora e diz:
“Você é a mulher mais bonita que eu
conheço”. Gustavo chega com Cecília
e Dulce na casa de Vitor.

O RICO E LÁZARO
Rebeca explica a verdade para Asher

e diz que Joana está sendo chantagea-
da por Zac. Zadoque dá início à cerimô-
nia de casamento. Talita e Samira ten-
tam confortar Malca. Rebeca se ma-
chuca no caminho e pede para Asher
seguir. Joana não consegue dizer sim
a Zac e foge da cerimônia.

 • RECORD

DIVULGAÇÃO

A ex-mulher de Engin vai à casa dele e en-
contra Sherazade. Burak começa a fechar con-
tratos importantes para a empresa. Ali Kemal
dá seu carro para cobrir as dívidas de jogo. Ali
Kemal mente para Burhan sobre o sumiço do
carro. A ex-mulher causa problemas ao relacio-
namento de Sherazade e Engin. Eda vê sua foto
no jornal como procurada. Onur reencontra Kaan
na escola.

Nadide se
recupera
em casa
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  14h - 16h30

 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40,19h30 (3D)

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua  21h20

 Polícia Federal - A Lei é Para Todo
Sala 3: Qui a Qua 14h40 - 17h - 19h10 - 21h20

 Lino
Sala 4: Qui a Qua 13h40 - 15h30 - 17h20

 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 4: Qui a Qua 19h10 - 21h20

SHOPPING JL

Atômica
Sala 1: Qui a Qua 22h10

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 20h20

 Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 15h - 18h35
Sala 1: Qui, Sex, Sáb e Dom - 20h20

SHOPPING WEST SIDE

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DO
FESTIVAL DE DANÇA DE

CASCAVEL
Local: Teatro Municipal

de Cascavel
13/09 - 19h - competição juvenil
entrada gratuita

14/09 - 19h
Competição juvenil avançado
Entrada gratuita

15/09 - 19h
Competição adulto - entrada gratuita

16/09  - 14h - Batalha Hip Hop
 Lago Municipal de Cascavel

20 horas - resultado geral
Noite de gala - Espetáculo Carmen
Balé Teatro Guaíra - Entrada gratuita
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