ÚLTIMA HORA

Com 44 votos favoráveis, os deputados aprovaram
durante a sessão plenária de ontem, em primeira
votação, a proposta do deputado estadual Adelino
Ribeiro (PSL) que amplia a concessão de meiaentrada no Estado do Paraná em espetáculos culturais,
artísticos e esportivos. A partir de agora, também
passam a ter direito ao benefício doador regular de
leite materno, doadores regulares de plaquetas,
doadores de tecidos muscuesqueléticos, doadores de
órgãos (que tenham realizado a doação em vida) e
doadores de medula óssea que já tenham efetuado a
doação. “Nós estamos atualizando a Lei Estadual
13.964, que vigora desde 2002 no Paraná e que
concede o benefício aos doadores de sangue. As
doações feitas por essas pessoas também são
igualmente importantes para salvar vidas, por isso,
nada mais justo que conceder a eles o mesmo
benefício”, explicou o deputado.

546
veículos

, 26/09/2017
Edição 7857 - Ano XLI

furtados
A cada oito horas um veículo
é furtado ou roubado em
Cascavel. De janeiro a julho
deste ano foram levados
546 veículos, entre carros,
motos e caminhonetes.
Outros 117 acabaram
roubados no mesmo
período, o que totaliza 663
casos. O destino dos
veículos vai desde a revenda
no Paraguai até desmanches
clandestinos. Os números
apontam um aumento dos
roubos e redução nos furtos.

DEPUTADO
ADELINO

AÍLTON SANTOS

MEIA-ENTRADA
A DOADORES
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Super-ricos são
menos tributados
A baixa tributação sobre o patrimônio das camadas mais altas e a
alta tributação indireta (sobre consumo e serviços) fazem os super-ricos
pagarem poucos tributos no Brasil.
As conclusões constam de estudo divulgado ontem pela organização não
governamental britânica Oxfam.
Segundo o relatório A Distância
que nos Une: um Retrato das Desigualdades Brasileiras, os 10%

mais pobre da população brasileira gastam 32% da renda em tributos, contra 21% dos 10% mais ricos. Se forem considerados apenas os tributos indiretos, a parcela mais pobre compromete 28% da
renda com tributos, contra 10% da
camada mais rica.
A tributação indireta é considerada regressiva porque, proporcionalmente, pune mais a população de

Pobres e negros
Segundo a Oxfam, a estrutura
tributária brasileira pune, em
temos proporcionais, mais os
negros e as mulheres em
relação aos homens brancos.
De acordo com o estudo, três
em cada quatro brasileiros que
compõem os 10% mais pobres
da população são negros; e
mais da metade, mulheres.

baixa renda. Isso ocorre porque os
mais pobres e os mais ricos pagam
o mesmo tributo sobre uma mercadoria ou um serviço consumido, mas
o imposto pesa mais no orçamento
das famílias que ganham menos.

PÁGINA
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37 emendas
ao PPA serão
votadas hoje
Gás fica mais
caro a partir
de hoje
Horário de
verão será
mantido

Vazio e sem nome
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Catarina está
está
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novamente. Até
Até oo nome
nome da
da fachada
fachada foi
foi
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retirado. Na
Na semana
semana passada,
passada, aa Prefeitura
Prefeitura de
de Cascavel
Cascavel
retirado.
declarou aa unidade
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como “utilidade
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JOSI SCHMIDT/FPV

Reencontro

com as

VITÓRIAS

Após quatro derrotas consecutivas, o que já ameaçava a segunda
posição na tabela de classificação na
Série A do Campeonato Paranaense
de Voleibol Feminino, o time de Cascavel se reencontrou com a vitória ao
vencer a rodada dupla diante da Unibrasil, no fim de semana. Foram duas
vitórias por 3 sets a 0 na quadra do
Círculo Militar do Paraná, em Curitiba.
No sábado, as comandadas do
técnico Ladir Salvi venceram com
parciais de 25/16, 25/23 e 25/21, em
1h12 de jogo. No domingo, o triunfo
foi com parciais de 25/15, 25/16 e 25/
17, também em 1h12 de jogo.
Com os resultados o time cascavelense chegou aos 23 pontos e manteve a segunda colocação no campeonato. Já a Unibrasil continua com
oito pontos, empatada com a equipe
de Colombo. A liderança está com o
time de Maringá, com 30 pontos.
Capitã do Cascavel, a levantadora
Patrícia Lima disse que essas duas vitórias deram um gás no time que vinha de duas derrotas para Colombo
na última rodada e duas derrotas para

Maringá na rodada anterior. “Sabíamos que tínhamos que chegar aqui e
fazer o melhor porque estávamos
devendo. Conseguimos vir com o
grupo mais completo desta vez e deu
certo. Na próxima rodada contra São
José dos Pinhais também temos que
dar o máximo para não precisar contar com a sorte”, comentou a experiente jogadora.

CLASSIFICAÇÃO
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º

Equipe
Maringá
Cascavel
S. J. dos Pinhais
Colombo
Unibrasil

Pontos
30
23
15
8
8

“Nossa equipe tem
facetas diferentes.
Tem um bloqueio
muito forte, mas
pecamos muito no
saque. Temos uma
ou outra que saca
bem. A recepção
também tem
algumas falhas,
então não adianta
termos centrais que
atacam muito bem
se o passe não
chega. Temos
potencial, mas para
isso precisamos
melhores nesses
fundamentos”
(técnico Ladir Salvi).

Em casa
Os compromissos com a equipe de São José dos Pinhais, neste fim de
semana, marcarão a estreia da equipe cascavelense em casa. Os jogos
serão no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, às 19h no sábado e às 10h
no domingo.
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SEET em Cascavel
Em nova ação do programa
Paraná Mais Esporte, da SEET
(Secretaria Estadual do
Esporte e do Turismo), o
secretário Douglas Fabrício,
comandante da pasta, estará
em Cascavel nesta quintafeira para a entrega de
investimentos esportivos
destinados à Apae da cidade.
A entrega será na Apae
mesmo, às 16h30.
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ASEPAR

COPA LDF

O Futebol Terrão do Jardim Colonial
foi marcado por jogos nos quais as
equipes demonstraram equilíbrio e por
confrontos que terminaram com grande
diferença no placar, no fim de semana.
A rodada foi realizada apenas no
domingo, com seis jogos. Dois deles
terminaram sem gols, o que é incomum:
Zé Milton x União Independente e
Frutana x 100% Interlagos. Já o
Titânio venceu a Fúria do Terrão pelo
placar mínimo, enquanto a JG
Construções goleou o Recanto Colmeia
por 5 a 1. Já o Juventude (foto) foi
goleado pelo Treme Terra por 5 a 2. No
último jogo do dia, o Bar Fortaleza venceu
a Auto Escola Avenida por 3 a 2.

Causa animal
de “todo mundo”

LDF

COM APROVAÇÃO de projeto, legislação avança na causa animal

Jogos Abertos
A fase final da Divisão B da
60ª edição dos Jogos
Abertos do Paraná foi
encerrada na sexta-feira em
União da Vitória. Cascavel
participou das disputas com
cinco equipes. Além do
handebol de areia feminino,
que foi campeão, e das
equipes feminina (vicecampeã) e masculina (terceira
colocada) de kickboxing, a
delegação cascavelense
contou com seus times de
basquete, nos naipes
feminino e masculino, que
terminaram em quarto lugar.
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A Copa Liga Ferronatto de Futsal 2017 teve início no domingo para o naipe
feminino e ontem para o naipe masculino, no Ginásio da Neva. Para as
mulheres foram cinco jogos, com destaque para Águias x Predadoras, o último
do dia. O primeiro tempo terminou empatado sem gols, mas no segundo as
águias não conseguiram segurar as predadoras e o placar final marcou 10 a 0.
A etapa final foi bem acirrada, tanto que cada equipe perdeu uma jogadora
por expulsão - ao mesmo tempo. No geral, foram 34 gols marcados nos cinco
jogos. Os demais resultados foram TPM 4x0 Bola Murcha, AUF/Foco
Telecom 5x2 Serpentes, Avante 4x0 Bem Amigas e Stein 7x2 Furacão.

Já se diz que quando ninguém
faz e alguém toma uma atitude todo
mundo quer o filho para si. Foi o que
se viu na Câmara de Vereadores de
Cascavel ontem, durante votação do
projeto de Lei 112/2017, que altera a Lei 6.329 de 2014 e regulamenta as políticas públicas de controle de animais.
O projeto, em si, é do Executivo. Oficialmente, o vereador da causa animal
no plenário é Serginho Ribeiro. O presidente da casa, Gugu Bueno, também
tem projetos nesse sentido.
Mas, durante discussão da proposta, aprovada em primeira votação, parece que todo mundo queria mesmo fazer parte do assunto.
Teve de tudo: vereador dizendo que
apoia a causa, ou que conhece alguém que ajuda, ou que ajuda alguém que ajuda, ... foram tantos ‘ajudantes’ que se estranha que a cidade ainda tenha problemas a respeito.

Os vereadores também se mostraram ‘solidários’ ao abandono de animais, problema constante em Cascavel, e citaram, inclusive, as famílias que
recentemente receberam as casas do
Conjunto Riviera. O discurso foi de que
se espera que as famílias, ao se mudarem para seus apartamentos ou
suas casas, não deixem de lado seu
animal de estimação.
Teve ainda defesa para que,
além da castração, seja realizada
a microchipagem dos animais na cidade. “Se isso não ocorrer, não vamos conseguir punição para quem
abandona”, lembra Paulo Porto.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria CM
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PROJETO
APROVADO

O projeto foi aprovado em
primeira votação e volta à Casa
hoje. Na semana que vem, deve
entrar em pauta o projeto que
determina a verba de R$ 450
mil para a castração de animais.
“Depois da aprovação do
projeto e da verba, as clínicas
interessadas farão um
credenciamento para participar
do processo de castração. Será
dada preferência para castração
de cães e gatos de ONGs e de
famílias de baixa renda”, explica
o vereador Serginho Ribeiro.
“Estou muito feliz, é um avanço”,
complementa.
Nereide dos Santos, protetora,
já teve em casa 17 filhotes e
recebe ajuda apenas dos amigos
para fazer o trabalho voluntário.
“Quando encontro um animal que
precisa de ajuda, já peço socorro
nas redes sociais. Devo mais de
mil reais em duas clínicas.
Vivemos assim, por isso essa lei é
um avanço pra gente”, comenta.

TRAÇÃO ANIMAL

Outro projeto, esse de autoria de
Gugu Bueno, caminha para
proibição do uso de animais para
puxar carroça. O legislativo
procura parcerias para fornecer
carrinhos elétricos para os
catadores de lixo que ainda usam
carroça, para que eles não
precisem mais usar os animais.
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Handebol
sub-18 invicto
Comandada por Marcos Galhardo, a equipe de Cascavel iniciou de
forma invicta a 3ª e última etapa classificatória da Chave Ouro do Campeonato Paranaense de Handebol
Juvenil (sub-18), no fim de semana,
em Peabiru, e assim avançou à fase
final da competição.
O ACH/Santa Maria/Unioeste/
Jada Cascavel enfrentou três adversários na etapa e somou três vitórias: 18 a 17 sobre São Miguel do
Iguaçu, 20 a 18 sobre Maringá e
33 a 20 sobre Alto Paraná.

Com isso, o time cascavelense acumulou sete vitórias em sete jogos na
primeira fase do Estadual e avançou à
fase final na liderança da competição,
seguido pelas equipes de Alto Paraná,
Toledo e Maringá, respectivamente.
Pelo cruzamento olímpico (1º x 4º
e 2º x 3º), o Cascavel terá um adversário complicado na semifinal, o
Maringá, que atuará em casa na etapa decisiva do Paranaense, nos dias
7 e 8 de outubro. Na outra semi, Alto
Paraná e Toledo medem forças por
uma vaga na decisão.

M asculino
No naipe masculino, a primeira colocação ficou com a equipe
de Maringá, em segundo terminou o time de Campo Mourão, em
terceiro o de Colorado e em quarto o de Jussara. Assim, a semifinais serão Maringá x Jussara e Campo Mourão x Colorado.

MAURÍCIO PAULUCCI/GE
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Cerveja
liberada
para a
torcida
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email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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.
1- Valmir José Lejanoski e Ana Paula Araújo
2- Elton Santos Costa e Graciele Melo Sanches
3- Wellington Euler de Andrade Gomes e Camila Teixeira Barbosa
4- Sidnei de Moraes e Vanessa Marcelino de Souza
5- Rafael Cezario Leopoldo e Jenniffer Fernandes dos Santos
6- Lucas Pedroso Vaz e Rosangela Antunes
7- Thiago Vinicius Sehn Slaviero e Brauna Dal Pai Melo
8- Jonatta Luiz Lourenço Furtado e Ruth Mota Benelli
9- Fabricio da Silveira Castilho e Carla Linhar Silva
10- Lucas Amancio Siqueira e Amanda de Souza Graciano
11- Marcio José Cordeiro e Rosemara França de Jesus
12- Carlos Henrique Delabeneta e Jaqueline Grasiele de Oliveira Mota
13- Magno de Carvalho e Simone Vieira
14- Emerson da Conceição e Patricia Pereira
15- Renato Moreira Augusti e Elineia Cristina Jacinto
16- Osmar de Oliveira e Marcia Aleixo
17- Giorgio Depubel Dantas e Fernanda Suellen Ferrari
18- Luiz Felipe Machado de Almeida e Savana Caroline Fontini
19- Allace dos Santos e Tathyane Denise Vesohoski
20- Luan MIchel Gubert e Jéssica Fernanda Passarini
21- Isaias Afonso Fernandes e Cristiane Vieira Mendes
22- Paulo Ricardo Covatti e Lucia Aparecida Padilha
23- Marcelo Bianchini e Caroline Machado Daudt
24- Marcos Antonio Martins de Souza e Lidiane Nunesa de Figueiredo

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 26 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

37 emendas
para hoje

O governador Beto Richa sancionou,
ontem, a lei que autoriza a venda e o
consumo de cerveja e chope nos estádios e demais praças desportivas do Paraná. A expectativa é de que a partir de
hoje, quando o Paraná Clube recebe o
Náutico na Vila Capanema, às 20h30, em
Curitiba, pela Série B do Campeonato
Brasileiro, a medida já esteja publicada
em Diário Oficial e, portanto, em vigor. O
Estado segue o caminho de Bahia e Rio
de Janeiro, unidades da federação que
regulamentaram a questão.
De autoria de 11 parlamentares,
incluindo o líder do governo na Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli, o projeto 50/2017 foi aprovado em redação final no dia 30 de
agosto pela Casa, no entanto, seguia
parado no jurídico da Casa Civil.
De acordo com o texto, a liberação
não inclui bebidas destiladas ou fermentadas. A comercialização nas arenas só
poderá ser realizada em copos plásticos
descartáveis, admitindo-se ainda o uso
de copos promocionais de papel.
Ficará a cargo do responsável pela
gestão do recinto definir os locais nos
quais o consumo será permitido. A
medida não se estende a pessoas
menores de 18 anos.
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PROPOSTAS de alterações no PPA serão discutidas hoje
Quem esperou uma
longa discussão para
esta segunda-feira a respeito do PPA (Plano Plurianual) ficou mesmo só na
espera. É que as 37
emendas propostas pelos vereadores vão à discussão apenas hoje, e aí
sim a sessão, que começa 14h30, deve se estender bastante.
A esperança é que as
emendas sejam discutidas em grupos, para que
o pessoal não ‘durma’, literalmente, na Câmara.
O PPA é um planejamento para os próximos
quatro anos da adminis-

tração do Município. Com
o orçamento de R$ 5,168
bilhões para 2018 a
2021, o plano tem a maioria das ações prevista
para as pastas de Saúde
e de Educação. Essa receita já está praticamente toda comprometida
para o cumprimento das
obrigações já existentes e
também com a folha de
pagamento do município.
E mais de 50% do total
dependem de repasses
do Governo Federal e Estadual, o que deixa uma
‘pulguinha’ atrás da orelha a respeito da arrecadação.

C ultura
Uma pasta que teve mais atenção desta vez foi a
de Cultura. Diversas ações que não estavam previstas no planejamento votado em 2013 agora estão na
lista de prioridades. O projeto do PPA, sem as emendas, foi aprovado pela totalidade dos votos e hoje as
 Reportagem: Tatiane Bertolino propostas serão discutidas.
Foto: Assessoria CM
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Só acredito vendo
O vereador Policial Madril, no auge de sua
sinceridade, aprovou a ideia e votou a favor do
projeto para controle e castração de animais. Mas
ele deixou bem claro que, com a situação em que
o município se encontra, apesar da garantia de
verba de Paranhos, ele “só acredita vendo”, se
referindo à efetividade das castrações de cães e
gatos aqui na cidade.

Esperançoso

No telefone

Enquanto o realista
Policial Madril quer ver
na prática para acreditar
na execução do projeto,
o vereador Serginho
Ribeiro fez discurso,
comemorou e exibiu
felicidade extra quando
o projeto foi aprovado
em primeira votação. O
vereador, que também é
protetor, acredita que
enfim é dado um grande
passo para a causa.

Durante a sessão tem de
tudo. ‘Panelinhas’ de titi-ti, vereador se
expressando com risada,
indignação, mas também
tem gente que fica
atendendo telefone. Sem
contar aqueles que ficam
de ‘conversê’ no
whatsapp enquanto um
projeto está sendo
votado. Quanta
importância com a
sessão, ‘né’ gente?

APROVADO
E já tem vereador expressando aprovação com as
cutucadas na coluna giro, dadas a outros colegas.
Quem veio elogiar disse que a imprensa deve estar
atenta com vereadores que só protocolam projetos
para ganhar ‘palanque’, em quantidade. E disse que
até já avisou o coleguinha, mas parece que esse
coleguinha não deu muita moral.
z Os vereadores também aprovaram na sessão de
ontem o Projeto de Lei 125/2013, que altera a
regulamentação de instalação de novos postos de
combustíveis.
z A instalação deve ser feita a uma distância
mínima de 200 metros de locais com aglomeração:
supermercados, hospitais, escolas, entre outros.
Além de serem construídos a no mínimo 700 metros
dos postos já existentes.
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“Se a gente for avaliar o
que a gente perde em
exame, que é feito e
não é retirado, e
em consultas
especializadas que as
pessoas simplesmente
não vão, chega a uma
quantia assustadora”.

O CASO DA MONTANHA
QUE PARIU UM RATINHO
Os fortíssimos ajustes impostos pela presidente Dilma
Rousseff após o estelionato eleitoral da tosse da vaca e a
seguir pelo sucessor Michel Temer, tão estelionatário eleitoral e beneficiário de recursos corrompidos de campanha
quanto ela, foram antecipados no Paraná pelo governador
Beto Richa. Ele tentou aplicar a regra maquiavélica: fazer
todo o mal de uma vez e o bem aos poucos, verbinhas aqui
e ali, para que no primeiro caso a dor fosse uma só por todos
os ajustes e a bondade saboreada aos poucos, como se faz
com morangos e sorvete.
Dois ruídos quebraram sua espinha: um, de menor monta, os respingos das delações premiadas, diluídos por atingir quase todos os líderes políticos; outro, de estragos piores
à sua imagem, ser forçado a mais e mais ajustes por conta
da precária situação nacional.
As maldades federais vieram em série, um pouco de
cada vez. As raras bondades malzaram: falsas reduções de
tarifas e gasolina e a ilusória liberação do FGTS. Rompeuse a receita de fazer todo o mal de um sopapo só.
Nada deu certo, a não ser em discursos. Os ajustes
federais deram em retomada do crescimento limitada ao
consumo, sem resolver os crônicos problemas da desigualdade, indústria, educação, infraestrutura, saúde, emprego,
segurança etc.
Ter uma economia superior à da maioria dos estados
não quer dizer que a neocrise esteja vencida no Paraná só
porque o Ipardes diz o óbvio: somos melhores que o restante
de um Brasil à míngua. No fim, a montanha dos ajustes
fatiados pariu um ratinho.

Rubens Griep,
secretário de Saúde

NOTAS
z Meio passe

z Não cumpriu

A Aces (Associação
Cascavelense de Estudantes
Secundaristas) e o DCE
(Diretório Central de
Estudantes) da Unioeste
(Universidade Estadual do
Oeste do Paraná), campus
Cascavel, iniciarão campanha
de orientação aos estudantes
de Cascavel sobre o direito ao
meio passe. Segundo o
vereador Paulo Porto, serão
distribuídos cartazes nas
escolas e universidades da
rede pública e privada com
informações sobre a Lei
Municipal 2.958/1999.

A empresa Pajolla, que deveria
entregar as chaves dos mupis
à prefeitura e deixar de
explorar a publicidade
apresentou recurso
argumentando que a decisão
tomada em notificação não
havia sido assinada. Uma
nova notificação foi publicada
hoje com assinatura do
prefeito Leonaldo Paranhos.
Com isso, a empresa terá que
devolver os bens públicos
dentro de 24 horas sob pena
de adoção de abertura de
processo administrativo.

A decisão do
prefeito Leonaldo
Paranhos em
afastar os guardas
municipais
envolvidos na
confusão
registrada no fim
de semana na UPA
Brasília.

Alceu A. Sperança - Escritor
alceusperanca@ig.com.br
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
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A ação de vândalos
que arrombaram o
Cmei do Conjunto
Riviera, inaugurado
na semana passada,
e esvaziaram
extintores, além de
urinaram no local.
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19h15
19h15
19h15
20h30
20h30
20h30
20h30
21h30
21h30

SÉRIE B
Santa Cruz x Ceará
Criciúma x Figueirense
B. de Pelotas x Luverdense
Vila Nova x CRB
Oeste x Londrina
Paraná Clube x Náutico
Boa Esporte x Goiás
ABC x Juventude
Paysandu x Guarani

15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45

LIGA DOS CAMPEÕES
Sevilla x Maribor
Spartak x Liverpool
Napoli x Feyenoord
Man. City x Shakhtar
Besiktas x RB Leipzig
Mônaco x Porto
B. Dortmund x Real Madrid
APOEL x Tottenham

Megasena
Pancadas de
chuvas isoladas

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Pancadas de
chuvas isoladas

Fases da lua
NOVA
20/09 - 02h29

CRESCENTE
27/09 - 23h53

CHEIA
05/10 - 15h40

MINGUANTE
12/10 - 09h25

Fonte: Simepar

Direção Geral
Clarice Roman

JOGAM HOJE

L ondrina

Inconstante na Série B, com duas vitórias, duas derrotas e um empate
nas últimas cinco rodadas, o Londrina muda para desafiar o Oeste nesta
terça-feira, às 20h30, na Arena Barueri. Em busca de dez vitórias nas 13
partidas que lhe restam, o Tubarão não contará hoje com o volante Germano, suspenso, nem com o lateral-direito Telo e os meias Celsinho e Rafael
Gava, dispensados pela diretoria no último sábado.

Concurso: 1564

03 04 06 08 09 11 12 13
16 17 18 19 20 21 24
Concurso: 1971

04 10 41 44 52 54

Lotomania

Quina

02 10 16 26 32 41 49
54 57 59 61 66 70 77
78 81 91 94 95 98

Concurso: 4490

08 37 59 63 73

A Série B terá praticamente
uma rodada cheia nesta terçafeira. Só não será porque o
jogo “de Série A” entre os
líderes Internacional e
América-MG será amanhã, dia
tradicional de jogos pela elite
do Campeonato Brasileiro.
Melhor para o Paraná Clube,
terceiro colocado que hoje vai
a campo em busca de sua
quinta vitória seguida. A
Gralha recebe o vice-lanterna
Náutico nesta terça-feira, às
20h30, na Vila Capanema,
pela 26ª rodada. Para a
partida, o Tricolor paranaense
espera nova presença em
massa de seu torcedor, que a
cada jogo tem comparecido
em maior número na Vila
Capanema - no último jogo no
local foi registrado o maior
público da equipe no ano. Em
campo, o interino Matheus
Costa tem o retorno do
volante Gabriel Dias, que
cumpriu suspensão na
goleada por 4 a 0 sobre o
Goiás. Ele deve voltar ao time
no lugar de Vinicius Kiss. No
ataque, Robson segue na
disputa por um lugar com o
titular Vitor Feijão.

O confronto entre Real
Madrid e Borussia Dortmund,
nesta terça-feira, será, sem
dúvidas, um dos mais
interessantes da segunda
rodada da Liga dos
Campeões. As duas equipes
fizeram ótimos confrontos nos
últimos anos e voltam a se
enfrentar no Signal Iduna Park,
às 15h45 (de Brasília). O
Dortmund é um dos destaques
positivos da segunda metade
do ano. Líder do Alemão, a
equipe vem de goleada por 6 a
1 sobre o Borussia
Mönchengladbach e ainda
conta com o gabonês PierreEmerick Aubameyang (foto)
inspirado, somando oito gols
em seis jogos. No Real, o
destaque é a volta de Toni
Kroos. Já Marcelo, Theo
Hernández, Vallejo, Kovacic e
Benzema, lesionados, estão fora.

Lotofácil

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Série B

EFE

AÍLTON SANTOS
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Concurso: 1799

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1697

04 09 18 20 30 35

1º prêmio

02 11 17 19 24 36

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1086

01 06 13 15 19 35 66
TIME DO

Federal

FIGUEIRENSE/SC

5º prêmio

Concurso: 5217

50592
54233
45069
59379
07274

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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NOTAS
Sem quórum

PIS/Pasep

R$ 60 milhões

A Câmara dos Deputados não
alcançou ontem o quórum
mínimo de 51 parlamentares
para abertura da sessão de
debates. Com isso, a leitura da
denúncia apresentada pela
Procuradoria-Geral da República
contra o presidente Michel
Temer pelos crimes de
obstrução de Justiça e
organização criminosa não pôde
ser lida em plenário. Nova
sessão foi convocada para hoje,
às 11h30.

O Ministério do Trabalho lançou
um aplicativo para celulares para
a consulta ao saque do Abono
Salarial do PIS/Pasep – Ano Base
2015. Segundo levantamento da
Coordenação do Abono Salarial
do MTb, mais de 1,46 milhão de
pessoas ainda não sacaram os
recursos disponíveis, que chegam
a R$ 1,018 bilhão.
O prazo para os saques, que
terminaria no dia 30 de junho, foi
prorrogado e vai até 28 de
dezembro deste ano.

O governador Beto Richa autorizou
ontem o repasse de mais R$ 60,3
milhões para melhoria em escolas da
rede estadual de ensino. Em
encontro com diretores e
professores, realizado no Palácio
Iguaçu, em Curitiba, Richa assinou
ordens de serviço para início de obras
de reforma e ampliação de 75 escolas,
de 60 municípios paranaenses - no
valor de R$ 7,3 milhões. Ele também
anunciou que mais R$ 53 milhões em
obras emergenciais de outras
unidades de ensino.

Horário de verão é mantido
O governo decidiu manter o horário de verão em 2017. A medida
foi confirmada ontem pelo ministério de Minas e Energia. Com a decisão, os moradores das regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão adiantar os relógios em 1

hora a partir do dia 15 de outubro. A escassez de chuvas e o
baixo nível dos reservatórios das
hidrelétricas este ano pesou na
decisão do governo de manter o
horário de verão este ano.
Na semana passada, o final de
AGÊNCIA BRASIL

horário de verão chegou a ser cogitado pelo governo, após estudos
mostrando perda na efetividade da
medida, em razão das mudanças
nos hábitos de consumo de energia. De acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), a temperatura é quem determina o maior
consumo de energia e não a incidência da luz durante o dia, fazendo com que, atualmente, os picos
de consumo ocorram no horário
entre 14h e 15h, e não mais entre
17h e 20h.
O ONS aponta que no horário de
verão praticado em 2016/2017 a
economia foi de R$ 159,5 milhões,
valor abaixo período de 2015/
2016, que foi de R$ 162 milhões.
O governo informou que, para
2018, deve fazer uma pesquisa
para decidir se mantém ou não o
horário diferenciado nos próximos
anos.

RELÓGIOS DEVERÃO ser adiantados em
uma hora no dia 15 de outubro
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JOSI SCHMIDT/FPV

GUARDA NA PAUTA DA “ESCOLINHA”

Reencontro

A Escola de Governo de hoje apresentará as ações da Secretaria de Administração, responsável por vários
departamentos, entre eles o de Recursos Humanos (GM) e a Guarda Municipal. A exposição das ações será feita
pelo secretário Cletírio Ferreira Feistler, a partir das 8h30.
A apresentação das ações da GM está gerando expectativa, em função do caso registrado durante o fim de semana na
Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Bairro Brasília. Agentes da guarda chamados após o acompanhante de
um paciente se exaltar, dispararam choque contra ele para imobilizá-lo. O ato foi duramente criticado nas redes sociais.

com as

VITÓRIAS

AUMENTO
ESTIMADO para o
botijão de cozinha é
de R$ 1,55

Peso no bolso
O consumidor que já desembolsa em média R$ 80 pelo botijão
de gás de cozinha deve preparar o
bolso diante do novo reajuste que
passou a valer nesta terça-feira.
O aumento praticado pela Petrobrás é de aproximadamente
6,9%, para o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) de uso residencial vendido em botijões de até 13
kg (GLP P-13).
Empresários do segmento receberam comunicado oficial da
companhia na tarde de ontem.
Pela estimativa da Petrobras, se
a elevação for repassada integralmente ao produto, o consumidor terá que pagar cerca de R$

1,55 a mais por botijão, o que representa um acréscimo de 2,6%.
“Por enquanto esse reajuste não
será aplicado, pois ainda há produtos do estoque. Somente com a
nova nota veremos qual será o valor”, afirma o responsável por uma

das distribuidoras de Cascavel,
Hércules Braz, ao lembrar que o
aumento deve ser aplicado a partir
do dia 05 de outubro.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Arquivo

Previsão
Diante da instabilidade de mercado e política da Petrobrás, o empresário comenta
que até o fim do ano, a negociação com os clientes ficará ainda mais difícil.
“Estimamos que o botijão chegue a R$ 100 como já é observado na divisa do
Estado com o Mato Grosso do Sul”, alerta.
De acordo com a Petrobrás, o reajuste anunciado foi aplicado sobre os preços
praticados sem incidência de tributos e segue a variação de preços do mercado
internacional, registrada em agosto, conforme política já anunciada pela companhia.

Após quatro derrotas consecutivas, o que já ameaçava a segunda
posição na tabela de classificação na
Série A do Campeonato Paranaense
de Voleibol Feminino, o time de Cascavel se reencontrou com a vitória ao
vencer a rodada dupla diante da Unibrasil, no fim de semana. Foram duas
vitórias por 3 sets a 0 na quadra do
Círculo Militar do Paraná, em Curitiba.
No sábado, as comandadas do
técnico Ladir Salvi venceram com
parciais de 25/16, 25/23 e 25/21, em
1h12 de jogo. No domingo, o triunfo
foi com parciais de 25/15, 25/16 e 25/
17, também em 1h12 de jogo.
Com os resultados o time cascavelense chegou aos 23 pontos e manteve a segunda colocação no campeonato. Já a Unibrasil continua com
oito pontos, empatada com a equipe
de Colombo. A liderança está com o
time de Maringá, com 30 pontos.
Capitã do Cascavel, a levantadora
Patrícia Lima disse que essas duas vitórias deram um gás no time que vinha de duas derrotas para Colombo
na última rodada e duas derrotas para

Maringá na rodada anterior. “Sabíamos que tínhamos que chegar aqui e
fazer o melhor porque estávamos
devendo. Conseguimos vir com o
grupo mais completo desta vez e deu
certo. Na próxima rodada contra São
José dos Pinhais também temos que
dar o máximo para não precisar contar com a sorte”, comentou a experiente jogadora.

CLASSIFICAÇÃO
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º

Equipe
Maringá
Cascavel
S. J. dos Pinhais
Colombo
Unibrasil

Pontos
30
23
15
8
8

“Nossa equipe tem
facetas diferentes.
Tem um bloqueio
muito forte, mas
pecamos muito no
saque. Temos uma
ou outra que saca
bem. A recepção
também tem
algumas falhas,
então não adianta
termos centrais que
atacam muito bem
se o passe não
chega. Temos
potencial, mas para
isso precisamos
melhores nesses
fundamentos”
(técnico Ladir Salvi).

Em casa
Os compromissos com a equipe de São José dos Pinhais, neste fim de
semana, marcarão a estreia da equipe cascavelense em casa. Os jogos
serão no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, às 19h no sábado e às 10h
no domingo.
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Giro da
Choque apreende Violência
cigarros
PELOTÃO DE CHOQUE

Furto no mercado

Denúncias anônimas feitas via
190 levaram uma equipe do Pelotão
de Choque da Polícia Militar de Cascavel a apreender 12 caixas de cigarros contrabandeadas do Paraguai.
De acordo com a equipe, em um
bar, localizado na Rua Nereu Ramos, no Bairro Claudete, foram encontradas algumas carteiras de cigarros contrabandeados. Ao fazer
uma vistoria mais intensa no estabelecimento, os policiais encontraram 12 caixas do produto.
A proprietária do cigarro foi identificada como Amélia Sarter, que foi
encaminhada para a 15ª SDP (Subdivisão Policial) para prestar esclarecimentos a respeito da origem do
produto. Avaliado em R$ 30 mil, o
produto foi levado até o depósito
da Receita Federal.

Um homem foi preso ontem pela Polícia
Militar acusado de um furto em um
supermercado, na Avenida Carlos Gomes,
no Bairro Maria Luiza. Segundo a polícia,
ele foi flagrado por funcionários levando
frascos de shampoo e desodorantes. O
homem foi encaminhado para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

PRODUTO era revendido em um bar e é
avaliado em R$ 30 mil

CONFUSÃO no Veneza mobilizou equipes da Guarda Municipal e da PM

Um homem foi preso com um tablete de
maconha, LSD, ampolas de testosterona,
munições calibre 380 e uma touca
balaclava na tarde de ontem. O homem
foi detido em uma casa, na Rua Boa
Vista, no Jardim Quebec. Além da droga e
das munições, um aparelho de som
automotivo, possivelmente proveniente
da comercialização de entorpecentes, foi
encontrado na casa.

A ocupação indevida de uma
casa no terreno do Jardim Veneza,
cedido provisoriamente pela prefeitura de Cascavel às famílias retiradas do Jardim Gramado, mobilizou
equipes da Guarda Municipal e Polícia Militar na manhã de ontem.
Ao ser contemplado com moradia no Residencial Riviera, um morador fez a mudança e no local onde
ele vivia, a secretaria de Assuntos
Comunitários autorizou que outra
família que vivia em condições
mais difíceis na baixada do terreno, fosse transferida.
A orientação é de que esse
morador, entretanto, desmontas-

O Cmei (Centro Municipal de Educação
Infantil) do Residencial Riviera nem
foi entregue aos moradores mas já foi
alvo de vandalismo. Uma equipe da
UPS (Unidade Paraná Seguro) Norte
foi até o local e confirmou o
arrombamento. Os marginais invadiram
a unidade, esvaziaram os extintores de
incêndio e urinaram nas paredes do
berçário. Nenhum objeto foi furtado.

Acidente no Centro

Começou a ser montada ontem, a estrutura da nova sede da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Norte, em Cascavel. Localizada ao lado da Cozinha
Comunitária do Bairro Interlagos, as obras são fruto de uma parceria entre o
Município e a comunidade. A Prefeitura cedeu o terreno e a Cohavel
(Companhia de Habitação de Cascavel) ficou responsável pelo projeto e mão
de obra. Já os materiais necessários são doações feitas pela comunidade. A
previsão é de que até o fim de outubro a estrutura seja entregue à população.

Disputa por
moradia

Drogas e munições

Cmei do Riviera
SECOM
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Um homem de 39 anos ficou ferido na
tarde de ontem em um acidente de
trânsito na Rua Presidente Bernardes,
entre a Avenida Brasil e a Rua Paraná.
Jorge Luiz Rodrigues conduzia uma
motocicleta pela pista quando foi
atingido por um veículo. Socorristas
do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) foram acionados, mas
com apenas contusões e escoriações
pelo corpo, o homem recusou
encaminhamento hospitalar.

se a antiga casa de madeira para
que não fosse ocupada, mas isso
não ocorreu.
“O morador não respeitou o prazo e a casa foi ocupada. Tentamos
orientá-lo, mas ele fez ameaças e
por isso, houve a necessidade das
equipes da Guarda Municipal e da
PM”, esclarece o líder do MNLP
(Movimento Nacional de Luta Pela
Moradia), Silvio Gonçalves ao garantir que ainda pela manhã essa situação foi resolvida e ninguém precisou ser encaminhado à delegacia.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

07

DIA D NA
AGÊNCIA DO
TRABALHADOR
A Agência do Trabalhador de
Cascavel vai fechar na sexta-feira
(29) para o atendimento ao
público e atenderá, de forma
exclusiva, os trabalhadores com
algum tipo de deficiência. É o
denominado Dia D, uma data
exclusiva que visa à inclusão no
mercado de trabalho. A ação vem
sendo preparada há algumas
semanas e pelo menos 20
empresas já se cadastraram para
este dia que atenderá também
beneficiários reabilitados.
“Estamos solicitando que as
empresas façam um cadastro
prévio para que possamos nos
organizar, uma vez que na sextafeira cada uma delas terá um
espaço específico para atender os
trabalhadores que nos procurarem
e já realizarem os
encaminhamentos”, detalha a
gerente da Agência do
Trabalhador, Marlene Crivelari.
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AGENTES SÃO
CAPACITADOS

Retorno às
autoescolas
Motoristas que passaram pela
Avenida Brasil, próximo da Praça do
Migrante em Cascavel, foram convidados a relembrar o período de
autoescola e seguir com veículo
acompanhado de um instrutor.
A ação foi programada para o
encerramento da Semana do Trânsito e contou com apoio do Centro
A, que reúne 12 autoescolas.
“Convidamos condutores habilitados a seguir um trajeto e observamos se eles estão respeitando
todas as normas de trânsito”, explica s diretora geral do Centro A,

Baliza
O administrador Geferson Zuconelli
aceitou o convite para um rápido
passeio. “Vejo que hoje diante de
tanta tecnologia às vezes até nos
esquecemos de alguns itens
fundamentais e quando sai como carro
havia esquecido de ligar o farol”,
comenta. Para finalizar a ação
educativa, motoristas precisaram fazer a
baliza e deixar o veículo no mesmo
local da partida.

Priscila Binotto.
Após entrar em um dos carros
que estavam estacionados na avenida, os motoristas seguiram até a
Praça do Migrante e também foram
orientados a fazer o looping de quadra, para cruzar a via ou transitar
na mesma, no sentido contrário.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

O último sábado (23) foi um
pouco diferente para os agentes
de combate a endemias da
Secretaria de Saúde. Em uma ação
integrada, aproximadamente 95
deles participaram de uma
capacitação sobre o preenchimento
das fichas de cadastro familiar e
individual, que compõem a Pnab
(Política Nacional de Atenção
Básica). A atividade foi realizada
na sede da Vigilância Ambiental
durante toda a manhã.
A Pnab prevê o cadastramento de
100% das famílias do território de
abrangência das unidades de saúde,
ou seja, USFs e UBSs. Para atingir
esse objetivo, os ACEs e os ACS
(Agentes Comunitários de Saúde)
realizarão uma espécie de mutirão
de cadastro.
SECOM

CAPACITAÇÃO envolveu quase 100 agentes
de endemias
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Atendimento
normalizado
Depois da paralisação do
atendimento Refic e outros serviços municipais na última sexta-feira (22), devido ao rompimento de um cabo de fibra ótica da Copel na Avenida Barão
do Rio Branco, ontem, o atendimento foi normalizado, já nas
primeiras horas.
De acordo com as regras deste
ano, contribuintes com taxas e tributos em atraso até dezembro de
2016 têm o benefício de parcelar
os débitos com descontos de até
95% nos juros e multas se o pagamento for feito em cota única. Caso
a opção seja pelo parcelamento
em 12 vezes, o desconto é de 70%,
e 50% de desconto se as parcelas

forem de 13 a 24 vezes.
E quem buscar a regularização
junto a Prefeitura, poderá conferir como está a sua saúde. Uma
parceria com a Unipar (Universidade Paranaense) propiciará a
realização de alguns procedimentos de saúde por formandos da
área. Segundo o secretário de
Finanças, Renato Segalla, o contribuinte poderá verificar a verificação da pressão ar terial,
fazer exame de glicemia e ainda receber esclarecimentos e
informações sobre
demais exames da
área de saúde e biomedicina.

DEZENAS de
pessoas procuraram a
prefeitura ontem para
fazer o refinancimanto

ASSISTÊNCIA
SOCIAL CONVOCA
VOLUNTÁRIOS

A Seaso (Secretaria Municipal de
Assistência Social) convoca
voluntários que têm o hábito de fazer
doações de cestas básicas a pessoas
carentes para participar de reunião,
às 18h30 de hoje, na sede da
secretaria, que fica entre as ruas Rui
Barbosa e Pernambuco, próximo a
prefeitura.
Conforme o diretor da pasta, Emilio
Martini, a reunião servirá para
identificar quem são os doadores e a
quem entregam os alimentos. “A
prefeitura não quer fiscalizar, mas sim,
ordenar esse serviço, visto que em
algumas situações há quem pegue
cinco cestas básicas, por exemplo, e
outras, que também necessitam, ficam
sem nenhuma”, explica.
O encontro é destinado a pessoas
físicas e também a entidades que
fazem este tipo de ação. “Quem não
foi convidado, sinta-se à vontade e
participe”, convida Martini.
Atualmente, somente o município
oferta 1,2 mil cestas ao mês.
 Reportagem: Marina Kessler

23

Policiais civis do GDE (Grupo de Diligências
Especiais) já identificaram o condutor do Astra
que se envolveu em um acidente de trânsito na
tarde de domingo, na BR-467. O motorista teria
entrado em contato com a polícia e disse que se
apresentaria ontem, mas até o fechamento da
edição as equipes não confirmaram o depoimento.
O Astra seguia pela rodovia, no sentido Cascavel
a Toledo quando o condutor perdeu o controle
da direção, segundo testemunhas por excesso de
velocidade, e acabou batendo em uma Honda
Biz, conduzida por Jaqueline Fernandes. Com o
impacto, a moça de 27 anos foi arremessada por
cerca de 100 metros e morreu na hora. Os dois
ocupantes do carro fugiram antes da chegada da
polícia.

Socorro no hospital
Com uma facada no pescoço,
um homem de 56 anos chegou dirigindo na tarde de ontem no Hospital Nossa Senhora de Salete, no
centro de Cascavel. De acordo com
informações da Polícia Militar, que
foi acionada pelos atendentes da
unidade hospitalar, Antônio de Almeida, popularmente conhecido
como Toninho Magal, estava em
estado gravíssimo.
Magal perdeu muito sangue,
pois teria rompido uma artéria e foi
direto para um procedimento cirúr-

gico. Os policiais teriam questionado o homem quanto ao que teria
ocorrido, mas ele teria dado várias
versões sobre a tentativa de homicídio. Policiais civis da Delegacia de
Homicídios foram até o hospital e
investigam o crime.
Há algumas semanas Magal foi
preso após fugir da Polícia Militar.
Ele conduzia um veículo, que estava com os documentos atrasados,
no centro de Cascavel. Magal assinou um termo circunstanciado e foi
liberado posteriormente.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

62
49
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

922
2.745
778
2.889

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.990
1.826
164
44
AÍLTON SANTOS

MESMO
ESFAQUEADO no
pescoço, homem
conseguiu dirigir até
unidade hospitalar
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Vem aí Mostra de Profissões e Revisa Enem Unipar

Importantes eventos do
calendário da Unipar já
estão programados; fique
dê olho, prepare-se para
o seu futuro

DIRETOR GELSON
UECKER apresenta
projetos da Unipar
Abertura do Revisa Enem será com o professor Jefferson/Chuchu
Excelência no ensino, dinamismo,
evolução nos experimentos e
descobertas científicas. A
Universidade Paranaense – Unipar
cresce em qualidade e em
tradicionalismo. São mais de quatro
décadas de comprometimento com a
sociedade e formação de
profissionais para o mercado de
trabalho e especialistas.
Com portas abertas à
comunidade, a Universidade oferece
diversos projetos durante todo o
ano, incluindo palestras nas escolas e
empresas – projeto Dialogando com
você, eventos nas praças, com testes
de saúde, orientações jurídica,

empresarial e outras. Também oferece o
Profissional por Um Dia, em que o
estudante se inscreve para vivenciar
um dia na Universidade, participando
de aulas teóricas e práticas do curso
de interesse.
Neste semestre, dois projetos que
são sucesso já estão agendados. Os
alunos do ensino médio estão
convidados para a Mostra de
Profissões, que acontecerá no próximo
dia 3, podendo tirar dúvidas sobre
campos de atuação profissional,
remuneração. Outro projeto que
auxilia o jovem a ingressar no
ensino superior é o Revisa Enem,
com aulas gratuitas de revisão para

a prova do Enem. As aulas serão
realizadas em três sábados – 30
de setembro, 07 e 28 de outubro.
O mês de agosto também foi
marcado pela primeira edição do
projeto Unipar Compartilhando
Conhecimento. Foram mais de
trinta palestras simultâneas,
sobre temas diferenciados,
integrando mais de 1.500
estudantes com o universo
acadêmico. Outra data importante
para a Universidade é a do
Vestibular 2018, que acontece no
dia 03 de dezembro, agende essa
data. As inscrições iniciam em
outubro.
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GABRIELLY FERREIRA
nasceu em 19 de setembro, no
HU, com 5.720 quilos

Bebê de quase 6
quilos nasce no HU
No último dia 19, um fato inédito ocorreu no Hospital Universitário
do Oeste do Paraná. A recém-nascida Gabrielly Ferreira nasceu com
5.720 gramas e 54 centímetros e
já veio ao mundo batendo recordes.
Isso porque, segundo a direção do
hospital, ela é a maior bebê nascida na unidade em 27 anos.
Entre a equipe médica, a surpresa foi grande. “Eu achei normal,
mas as enfermeiras disseram que
nunca viram nada parecido”, diz a
mãe Maira Adriana Ferreira, que
engordou apenas 11 quilos durante toda a gestação.
Ela conta ainda que a criança
está internada na UCI (Unidade de
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Arquivo pessoal

Cuidados Intermediários) devido
a uma cardiopatia. Maira explica
que por conta do peso de Gabrielly, seu coração desenvolveu além
do normal. “Minha filha está se
recuperando. Os médicos dizem
que isso vai trazer alguma consequência, mas nada sério. Só teremos de fazer acompanhamento

[médico] por um período”.
A previsão é de que até o fim
da semana mãe e filha estejam
em casa. “Ela está tomando antibióticos e até quarta-feira (27), se
tudo correr bem, este tratamento
acaba, os médicos refazem os exames e se tudo estiver certo vamos
para casa”, relata.

6 meses e 1,9 quilo
Gabrielly já dava sinais de que seria um bebê bem grandinho aos
seis meses. A mãe conta que na ultrassonografia da 24ª semana da
gestação, sua filha já pesava 1,9 quilo. “Tive uma gravidez muito tranquila, sem problemas sérios, não engordei muito, tudo bem parecido com
as duas gestações anteriores”, lembra Maira.
Nesse período da gravidez, normalmente um feto pesa em torno de 600
gramas. É também o momento em que ele começa a ocupar mais espaço
dentro do útero a mulher e quando seu cérebro começa a se desenvolver.
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Jacomo vazio e sem nome
A segunda-feira (25) foi de mudança no hospital Jacomo Lunardelli. No
local, foram encerrados os atendimentos pelo SAS (Sistema de Convênio a Saúde) - benefício concedido pelo Governo do Paraná a seus
servidores e dependentes - e de todo
o setor administrativo da unidade.

Agora, os conveniados precisam
ir à nova unidade do SAS e do MedSaúde, que fica em frente ao Hospital Nossa Senhora da Salete, na
Rua Carlos de Carvalho. Conforme
a direção da unidade hospitalar, os
atendimentos ocorrem normalmente em novo endereço.

Não vai se pronunciar
O Jacomo Lunardelli funcionava no espaço arrendado do antigo
hospital Santa Catarina, no Bairro São Cristóvão, e tinha como
arrendatário o médico Rogério Lunardelli, do mesmo grupo do
Hospital Salete. Em março, Lunardelli arrematou 65% do hospital
em leilão, por R$ 2,5 milhões. Isso porque a antiga administração,
ainda à época do Santa Catarina, faliu e deixou uma dívida
milionária. O montante arrecadado serviria para pagar essas dívidas,
porém, o pagamento do arremate não foi feito por Lunardelli no
tempo previsto pela leiloeira. Desta forma, Renato Festugato Neto,
que já é proprietário dos outros 35% do patrimônio, ofereceu um
lance no valor mínimo de R$ 2,4 milhões. Para se tornar dono dos
outros 65%, cobriu a proposta de Lunardelli, e ontem pela manhã
visitou o espaço, que deve passar por reformas.
Sobre o imbróglio jurídico, a direção do hospital Nossa Senhora da
Salete não quis se manifestar, informando apenas que na quartafeira (27) vai divulgar um comunicado oficial sobre o caso.

O que também mudou foi a fachada do hospital Jacomo. Todas
as placas que continham a identificação da unidade estão hoje
sem nome. Segundo a Secretaria
de Saúde de Cascavel, isso ocorre porque a unidade foi declarada
de utilidade pública e se encontra em processo de desapropriação, conforme anunciada na última semana pela Prefeitura de
Cascavel, que estuda adaptá-lo
como hospital público.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Na placa de
identificação não
consta mais o nome
do hospital
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Aluna apresenta
projeto em Brasília
Vanessa da Silva Almeida, estudante do quarto ano do curto Técnico em Informática Integrado ao
Ensino Médio do Instituto Federal
do Paraná, campus de Cascavel,
viajou no domingo para Brasília
para se integrar a outros 77 alunos
selecionados para compor o Parlamento Jovem Brasileiro 2017.
O programa é da Câmara dos
Deputados e seleciona projetos de
lei apresentados por estudantes
que poderão beneficiar a população. Vanessa desenvolveu o proje-

to de lei, denominado de “Brasil
sustentável”, sob orientação do
professor Rudi Nick Vencatto, que
também é doutor em História.
De todo o Paraná foram 55 projetos inscritos, 20 pré-selecionados e cinco finalistas. O único de
Cascavel foi o de Vanessa. Da região Oeste, outros dois alunos foram selecionados. Mariane Silvério,
do Colégio Estadual Castelo Branco, de Toledo, e Gustavo Model da
Silva, do Colégio Eron Domingues,
de Marechal Cândido Rondon.

Parlamento
A Jornada Parlamentar em Brasília teve início hoje e prossegue até o dia
29 de setembro. O Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) é realizado
anualmente e seu objetivo é possibilitar aos alunos de escolas públicas e
particulares a vivência do processo democrático, mediante participação em
uma Jornada Parlamentar na Câmara dos Deputados, em que os estudantes
tomam posse e atuam como deputados jovens.
A primeira edição do programa ocorreu em 2004. De lá para cá, houve a
participação de 924 jovens parlamentares estudantes do ensino médio.
Mais que isso, milhares de estudantes e professores em todos os estados se
mobilizaram para trabalhar o PJB em sala de aula e possibilitaram que esses
aprendizados também se estendessem a todos os que se inscreveram ao longo
de todas as edições.

VANESSA foi orientada pelo professor-doutor
Rudi Nick Vencatto

Análise
Estudantes e professores de diversas
instituições de ensino de todo país
realizam estudos e debates sobre
diversos assuntos, apresentando
projetos que poderão se tornar leis em
benefício da população. Após o
período de análises e envio de Projeto
de Lei, a Câmara dos Deputados
divulga o resultado final.
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Novas licitações milionárias
REPRODUÇÃO

TERMINAL SUDOESTE
é o último dos quatro
previstos no PDI
Mais duas grandes licitações do
PDI (Programa de Desenvolvimento
Integrado), em andamento no Município com financiamento do BID
(Banco Interamericano de Desenvolvimento), estão agendadas para
esta semana no Departamento de
Compras da Prefeitura de Cascavel.
Amanhã, às 15h, será aberta a
licitação da segunda fase das
obras do CCI (Centro de Convivência Intergeracional) do Bairro Cascavel Velho, com valor de referência de R$ 1.876.076,53. Já na quinta-feira (28), também às 15h, inicia
o certame para definir a empresa
que construirá o Terminal Sudoeste, cujo preço de referência é de R$
5.165.506,66.
Seguindo a determinação do
prefeito Leonaldo Paranhos de as-

SIMPLES

segurar transparência em todos
os processos licitatórios, estes
certames também serão transmitidos ao vivo pelo Portal do Município, que pode ser acessado no
banner “licitações ao vivo” e pelas redes sociais.

SOBRE O CCI

O CCI Cascavel Velho terá área
máxima de 757,28 metros quadrados
com prazo máximo de execução de dez
meses. Conforme o Plano de Gestão
encaminhado ao BID, estão previstos
em média 735 atendimentos ao mês,
540 atendimentos por meio da
Secretaria de Esporte e Lazer, 140
pela Secretaria de Cultura e outros 55
por meio da Secretaria de Assistência
Social.

Terminal Sudoeste
Com valor de referência de R$ 5.165.506,6, o Terminal Sudoeste será
construído ao lado do Estádio Olímpico, no Bairro Santa Cruz entre a Rua
Tito Muffato e a Mawes, com 1.955 metros quadrados. É o último dos
quatro terminais do PDI a ser licitado dentro do componente Transporte e
Sistema Viário.

Conforme explica o diretor do
Departamento de Compras, Edson
Zorek, os processos licitatórios que
definirão as empresas vencedoras
seguem a Política de Aquisições do
BID GN 2349-9.
“Esta política internacional é muito
mais simples, uma vez que se analisa
a documentação apenas da empresa
que apresentou o menor preço. Na
sequência, a Comissão Especial de
Licitação se reúne para analisar toda
a proposta apresentada, e verificar
se as exigências técnicas e
documentais estabelecidas foram
atendidas e, só então, declarar a
vencedora. Apenas em caso de não
ter atendido às exigências é que
segue-se para a segunda colocada
no critério menor preço e, assim,
sucessivamente”, detalha Zorek.
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Policiais civis do GDE (Grupo de Diligências
Especiais) já identificaram o condutor do Astra
que se envolveu em um acidente de trânsito na
tarde de domingo, na BR-467. O motorista teria
entrado em contato com a polícia e disse que se
apresentaria ontem, mas até o fechamento da
edição as equipes não confirmaram o depoimento.
O Astra seguia pela rodovia, no sentido Cascavel
a Toledo quando o condutor perdeu o controle
da direção, segundo testemunhas por excesso de
velocidade, e acabou batendo em uma Honda
Biz, conduzida por Jaqueline Fernandes. Com o
impacto, a moça de 27 anos foi arremessada por
cerca de 100 metros e morreu na hora. Os dois
ocupantes do carro fugiram antes da chegada da
polícia.

Socorro no hospital
Com uma facada no pescoço,
um homem de 56 anos chegou dirigindo na tarde de ontem no Hospital Nossa Senhora de Salete, no
centro de Cascavel. De acordo com
informações da Polícia Militar, que
foi acionada pelos atendentes da
unidade hospitalar, Antônio de Almeida, popularmente conhecido
como Toninho Magal, estava em
estado gravíssimo.
Magal perdeu muito sangue,
pois teria rompido uma artéria e foi
direto para um procedimento cirúr-

gico. Os policiais teriam questionado o homem quanto ao que teria
ocorrido, mas ele teria dado várias
versões sobre a tentativa de homicídio. Policiais civis da Delegacia de
Homicídios foram até o hospital e
investigam o crime.
Há algumas semanas Magal foi
preso após fugir da Polícia Militar.
Ele conduzia um veículo, que estava com os documentos atrasados,
no centro de Cascavel. Magal assinou um termo circunstanciado e foi
liberado posteriormente.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

62
49
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

922
2.745
778
2.889

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.990
1.826
164
44
AÍLTON SANTOS

MESMO
ESFAQUEADO no
pescoço, homem
conseguiu dirigir até
unidade hospitalar
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Três carros por dia. Essa
é a média de veículos que
são furtados ou roubados
nas ruas de Cascavel. Os números foram obtidos pela
reportagem do Hoje News
levando-se em conta o balanço dos primeiros sete
meses do ano (janeiro a julho) e o total de veículos.
Segundo dados do setor
de relações públicas da Polícia Militar, de 1º de janeiro
a 31 de julho deste ano foram furtados 546 veículos,
entre carros, motos e caminhonetes e outros 117 roubados no mesmo período.
Conforme o tenente da
PM, Roberto Tavares, aos
poucos as quadrilhas estão
mudando não a forma de
agir, mas o destino final do
produto. “Há alguns anos
grande parte dos carros era
levada para o Paraguai para
a revenda. Depois os quadrilheiros perceberam que
poderiam usar para prática
de outros crimes, como por
exemplo, o tráfico de entorpecentes e o contrabando
ou descaminho”.
Outro ponto citado por Tavares é que, mesmo na cidade, os bandidos estão furtando ou roubando para cometer
outros delitos. “Sejam eles
novos furtos e roubos, ou ainda crimes contra a vida, como
homicídios e tentativas”.
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Desmanchar ou vender?
SETE meses
Roubos caem 25% e furtos crescem 17%

 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

R enda?

Este ano, diversos
desmanches de veículos
foram encontrados em
Cascavel

Com 663 veículos levados somente nos sete primeiros meses deste
ano, o furto e roubo de veículo tem se tornado, aos poucos, uma fonte de
renda para a marginalidade. Fazendo uma conta a grosso modo, somente
em pneus, se todos esses veículos levados fossem pela mesma quadrilha,
os criminosos teriam faturado, de janeiro a julho, mais de R$ 165 mil. Isso
mesmo: são cinco pneus (contando com o estepe) que são revendidos,
usando inclusive grupos de WhatsApp e Facebook, em média por R$ 50.
Além dos pneus, de cada carro são levados a bateria, bancos, volante,
equipamentos de som, as rodas, e diversas outras peças.

Desmanches
Mas, paralelo a esse mundo de criminalidade, o ‘lavar um veículo’ tem se tornado uma fonte de
renda para os criminosos. Em diversos pontos da cidade, desmanches foram descobertos pela
Polícia Militar este ano. “Eles furtam o carro, deixam em um matagal abandonado e um ou dois dias
depois voltam para depenar o veículo. E todas as peças que puderem ser revendidas, são retiradas”.

De acordo com os dados repassados pela Polícia Militar, o número de roubos de veículos, naqueles casos em que o marginal usa
da força física ou mesmo de algum
tipo de arma para subtrair o veículo, caiu 25% nos primeiros sete meses de 2017. Foram 156 casos
entre janeiro e julho do ano passado contra 117 este ano.
Já o quantitativo de furtos
cresceu mais de 17% no período. Nos meses de janeiro a julho de 2016 a Polícia Militar
atendeu a 466 ocorrências e,
este ano, foram 546.
Questionado em relação ao
que motivaria esse crescimento

nos furtos e queda nos roubos, o
tenente Roberto Tavares, responsável pelo setor de relações públicas da PM ressalta que se trata da facilidade que o bandido encontra para cometer o crime. “Em
um furto, por exemplo, o veículo
está parado, sem ninguém por perto muitas vezes, e o marginal usa
uma chave mixa ou mesmo algum
outro artifício para abrir o carro e
levá-lo. Já nos casos de roubo, há
o contato com a vítima. Existe o
risco de ele ser reconhecido posteriormente ou ainda de encontrar
algum tipo de resistência, o que
pode gerar outro tipo de delito,
como os casos de latrocínio”

Latrocínios
Com quatro casos de latrocínios
registrados até ontem em Cascavel,
em dois deles pelo menos, os bandidos
tinham a intenção de subtrair o
veículo da vitima. O primeiro, na casa
do policial aposentado Venilson
Fonseca Dutra, no dia 15 de janeiro.
Bandidos armados invadiram a casa
do policial para roubar o carro e
outros objetos pessoais. Dutra
reagiu e foi morto.
Dez dias depois, o empresário Arnaldo
Ribas chegava em casa, no Parque
São Paulo, quando foi rendido por
marginais que foram exclusivamente
para levar o Jetta dele, que por sinal
era o ‘auge’ dos furtos e
roubos naquele período.

EM NÚMEROS
CRIME
Furtos
Roubos

2016
466
156

2017
546
117
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foram encontrados em
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Com 663 veículos levados somente nos sete primeiros meses deste
ano, o furto e roubo de veículo tem se tornado, aos poucos, uma fonte de
renda para a marginalidade. Fazendo uma conta a grosso modo, somente
em pneus, se todos esses veículos levados fossem pela mesma quadrilha,
os criminosos teriam faturado, de janeiro a julho, mais de R$ 165 mil. Isso
mesmo: são cinco pneus (contando com o estepe) que são revendidos,
usando inclusive grupos de WhatsApp e Facebook, em média por R$ 50.
Além dos pneus, de cada carro são levados a bateria, bancos, volante,
equipamentos de som, as rodas, e diversas outras peças.

Desmanches
Mas, paralelo a esse mundo de criminalidade, o ‘lavar um veículo’ tem se tornado uma fonte de
renda para os criminosos. Em diversos pontos da cidade, desmanches foram descobertos pela
Polícia Militar este ano. “Eles furtam o carro, deixam em um matagal abandonado e um ou dois dias
depois voltam para depenar o veículo. E todas as peças que puderem ser revendidas, são retiradas”.

De acordo com os dados repassados pela Polícia Militar, o número de roubos de veículos, naqueles casos em que o marginal usa
da força física ou mesmo de algum
tipo de arma para subtrair o veículo, caiu 25% nos primeiros sete meses de 2017. Foram 156 casos
entre janeiro e julho do ano passado contra 117 este ano.
Já o quantitativo de furtos
cresceu mais de 17% no período. Nos meses de janeiro a julho de 2016 a Polícia Militar
atendeu a 466 ocorrências e,
este ano, foram 546.
Questionado em relação ao
que motivaria esse crescimento

nos furtos e queda nos roubos, o
tenente Roberto Tavares, responsável pelo setor de relações públicas da PM ressalta que se trata da facilidade que o bandido encontra para cometer o crime. “Em
um furto, por exemplo, o veículo
está parado, sem ninguém por perto muitas vezes, e o marginal usa
uma chave mixa ou mesmo algum
outro artifício para abrir o carro e
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o contato com a vítima. Existe o
risco de ele ser reconhecido posteriormente ou ainda de encontrar
algum tipo de resistência, o que
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Latrocínios
Com quatro casos de latrocínios
registrados até ontem em Cascavel,
em dois deles pelo menos, os bandidos
tinham a intenção de subtrair o
veículo da vitima. O primeiro, na casa
do policial aposentado Venilson
Fonseca Dutra, no dia 15 de janeiro.
Bandidos armados invadiram a casa
do policial para roubar o carro e
outros objetos pessoais. Dutra
reagiu e foi morto.
Dez dias depois, o empresário Arnaldo
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São Paulo, quando foi rendido por
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Giro da
Choque apreende Violência
cigarros
PELOTÃO DE CHOQUE

Furto no mercado

Denúncias anônimas feitas via
190 levaram uma equipe do Pelotão
de Choque da Polícia Militar de Cascavel a apreender 12 caixas de cigarros contrabandeadas do Paraguai.
De acordo com a equipe, em um
bar, localizado na Rua Nereu Ramos, no Bairro Claudete, foram encontradas algumas carteiras de cigarros contrabandeados. Ao fazer
uma vistoria mais intensa no estabelecimento, os policiais encontraram 12 caixas do produto.
A proprietária do cigarro foi identificada como Amélia Sarter, que foi
encaminhada para a 15ª SDP (Subdivisão Policial) para prestar esclarecimentos a respeito da origem do
produto. Avaliado em R$ 30 mil, o
produto foi levado até o depósito
da Receita Federal.

Um homem foi preso ontem pela Polícia
Militar acusado de um furto em um
supermercado, na Avenida Carlos Gomes,
no Bairro Maria Luiza. Segundo a polícia,
ele foi flagrado por funcionários levando
frascos de shampoo e desodorantes. O
homem foi encaminhado para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Drogas e munições
Um homem foi preso com um tablete de
maconha, LSD, ampolas de testosterona,
munições calibre 380 e uma touca
balaclava na tarde de ontem. O homem
foi detido em uma casa, na Rua Boa
Vista, no Jardim Quebec. Além da droga e
das munições, um aparelho de som
automotivo, possivelmente proveniente
da comercialização de entorpecentes, foi
encontrado na casa.

PRODUTO era revendido em um bar e é
avaliado em R$ 30 mil

Cmei do Riviera
SECOM

O Cmei (Centro Municipal de Educação
Infantil) do Residencial Riviera nem
foi entregue aos moradores mas já foi
alvo de vandalismo. Uma equipe da
UPS (Unidade Paraná Seguro) Norte
foi até o local e confirmou o
arrombamento. Os marginais invadiram
a unidade, esvaziaram os extintores de
incêndio e urinaram nas paredes do
berçário. Nenhum objeto foi furtado.

Acidente no Centro

Começou a ser montada ontem, a estrutura da nova sede da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Norte, em Cascavel. Localizada ao lado da Cozinha
Comunitária do Bairro Interlagos, as obras são fruto de uma parceria entre o
Município e a comunidade. A Prefeitura cedeu o terreno e a Cohavel
(Companhia de Habitação de Cascavel) ficou responsável pelo projeto e mão
de obra. Já os materiais necessários são doações feitas pela comunidade. A
previsão é de que até o fim de outubro a estrutura seja entregue à população.

Um homem de 39 anos ficou ferido na
tarde de ontem em um acidente de
trânsito na Rua Presidente Bernardes,
entre a Avenida Brasil e a Rua Paraná.
Jorge Luiz Rodrigues conduzia uma
motocicleta pela pista quando foi
atingido por um veículo. Socorristas
do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) foram acionados, mas
com apenas contusões e escoriações
pelo corpo, o homem recusou
encaminhamento hospitalar.

MAURÍCIO PAULUCCI/GE
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Cerveja
liberada
para a
torcida
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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.
1- Valmir José Lejanoski e Ana Paula Araújo
2- Elton Santos Costa e Graciele Melo Sanches
3- Wellington Euler de Andrade Gomes e Camila Teixeira Barbosa
4- Sidnei de Moraes e Vanessa Marcelino de Souza
5- Rafael Cezario Leopoldo e Jenniffer Fernandes dos Santos
6- Lucas Pedroso Vaz e Rosangela Antunes
7- Thiago Vinicius Sehn Slaviero e Brauna Dal Pai Melo
8- Jonatta Luiz Lourenço Furtado e Ruth Mota Benelli
9- Fabricio da Silveira Castilho e Carla Linhar Silva
10- Lucas Amancio Siqueira e Amanda de Souza Graciano
11- Marcio José Cordeiro e Rosemara França de Jesus
12- Carlos Henrique Delabeneta e Jaqueline Grasiele de Oliveira Mota
13- Magno de Carvalho e Simone Vieira
14- Emerson da Conceição e Patricia Pereira
15- Renato Moreira Augusti e Elineia Cristina Jacinto
16- Osmar de Oliveira e Marcia Aleixo
17- Giorgio Depubel Dantas e Fernanda Suellen Ferrari
18- Luiz Felipe Machado de Almeida e Savana Caroline Fontini
19- Allace dos Santos e Tathyane Denise Vesohoski
20- Luan MIchel Gubert e Jéssica Fernanda Passarini
21- Isaias Afonso Fernandes e Cristiane Vieira Mendes
22- Paulo Ricardo Covatti e Lucia Aparecida Padilha
23- Marcelo Bianchini e Caroline Machado Daudt
24- Marcos Antonio Martins de Souza e Lidiane Nunesa de Figueiredo

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 26 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

37 emendas
para hoje

O governador Beto Richa sancionou,
ontem, a lei que autoriza a venda e o
consumo de cerveja e chope nos estádios e demais praças desportivas do Paraná. A expectativa é de que a partir de
hoje, quando o Paraná Clube recebe o
Náutico na Vila Capanema, às 20h30, em
Curitiba, pela Série B do Campeonato
Brasileiro, a medida já esteja publicada
em Diário Oficial e, portanto, em vigor. O
Estado segue o caminho de Bahia e Rio
de Janeiro, unidades da federação que
regulamentaram a questão.
De autoria de 11 parlamentares,
incluindo o líder do governo na Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli, o projeto 50/2017 foi aprovado em redação final no dia 30 de
agosto pela Casa, no entanto, seguia
parado no jurídico da Casa Civil.
De acordo com o texto, a liberação
não inclui bebidas destiladas ou fermentadas. A comercialização nas arenas só
poderá ser realizada em copos plásticos
descartáveis, admitindo-se ainda o uso
de copos promocionais de papel.
Ficará a cargo do responsável pela
gestão do recinto definir os locais nos
quais o consumo será permitido. A
medida não se estende a pessoas
menores de 18 anos.
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PROPOSTAS de alterações no PPA serão discutidas hoje
Quem esperou uma
longa discussão para
esta segunda-feira a respeito do PPA (Plano Plurianual) ficou mesmo só na
espera. É que as 37
emendas propostas pelos vereadores vão à discussão apenas hoje, e aí
sim a sessão, que começa 14h30, deve se estender bastante.
A esperança é que as
emendas sejam discutidas em grupos, para que
o pessoal não ‘durma’, literalmente, na Câmara.
O PPA é um planejamento para os próximos
quatro anos da adminis-

tração do Município. Com
o orçamento de R$ 5,168
bilhões para 2018 a
2021, o plano tem a maioria das ações prevista
para as pastas de Saúde
e de Educação. Essa receita já está praticamente toda comprometida
para o cumprimento das
obrigações já existentes e
também com a folha de
pagamento do município.
E mais de 50% do total
dependem de repasses
do Governo Federal e Estadual, o que deixa uma
‘pulguinha’ atrás da orelha a respeito da arrecadação.

C ultura
Uma pasta que teve mais atenção desta vez foi a
de Cultura. Diversas ações que não estavam previstas no planejamento votado em 2013 agora estão na
lista de prioridades. O projeto do PPA, sem as emendas, foi aprovado pela totalidade dos votos e hoje as
 Reportagem: Tatiane Bertolino propostas serão discutidas.
Foto: Assessoria CM
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Só acredito vendo
O vereador Policial Madril, no auge de sua
sinceridade, aprovou a ideia e votou a favor do
projeto para controle e castração de animais. Mas
ele deixou bem claro que, com a situação em que
o município se encontra, apesar da garantia de
verba de Paranhos, ele “só acredita vendo”, se
referindo à efetividade das castrações de cães e
gatos aqui na cidade.

Esperançoso

No telefone

Enquanto o realista
Policial Madril quer ver
na prática para acreditar
na execução do projeto,
o vereador Serginho
Ribeiro fez discurso,
comemorou e exibiu
felicidade extra quando
o projeto foi aprovado
em primeira votação. O
vereador, que também é
protetor, acredita que
enfim é dado um grande
passo para a causa.

Durante a sessão tem de
tudo. ‘Panelinhas’ de titi-ti, vereador se
expressando com risada,
indignação, mas também
tem gente que fica
atendendo telefone. Sem
contar aqueles que ficam
de ‘conversê’ no
whatsapp enquanto um
projeto está sendo
votado. Quanta
importância com a
sessão, ‘né’ gente?

APROVADO
E já tem vereador expressando aprovação com as
cutucadas na coluna giro, dadas a outros colegas.
Quem veio elogiar disse que a imprensa deve estar
atenta com vereadores que só protocolam projetos
para ganhar ‘palanque’, em quantidade. E disse que
até já avisou o coleguinha, mas parece que esse
coleguinha não deu muita moral.
z Os vereadores também aprovaram na sessão de
ontem o Projeto de Lei 125/2013, que altera a
regulamentação de instalação de novos postos de
combustíveis.
z A instalação deve ser feita a uma distância
mínima de 200 metros de locais com aglomeração:
supermercados, hospitais, escolas, entre outros.
Além de serem construídos a no mínimo 700 metros
dos postos já existentes.
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“Rasgação” de seda
Foi promessa de campanha do
prefeito Leonaldo Paranhos pagar
o piso nacional aos professores da
rede municipal. E já que não conseguia dar todo o aumento de uma só
vez aos educadores, um acordo foi
feito em maio para que o acréscimo salarial fosse gradativo.
Já foi dado, no início do ano,
pouco mais de 4% de aumento. E
na sessão de ontem, os vereadores votaram o projeto de Lei 129/
2017, para acrescentar 1% de aumento real, que deverá ser depositado já no próximo mês. Ainda tem
mais 1% a ser votado e deve entrar
em pauta no próximo mês para pagamento em novembro.
O que chamou a atenção foi a “rasgação” de seda para o prefeito. Os
vereadores quase entraram no ‘tapa’
pedindo a palavra para elogiar o prefeito. Tá certo, mas calma, gente!
É de se concordar que Paranhos
está cumprindo com o que prometeu. Por outro lado, teve vereador
ressaltando que “não faz mais que
a obrigação”, apesar de também
elogiar o trabalho. A cutucada foi do
vereador Olavo Santos, que elogiou
e depois respondeu a murmúrios
dos colegas que “criticaram” o fato
de ele reconhecer a atitude da administração do Município. “Sempre

VEREADORES aprovaram projeto de alteração no salário do magistério

O acordo
O projeto foi aprovado em primeira votação e vai a segunda discussão e
votação hoje. O presidente do Siprovel (Sindicato dos Professores de
Cascavel), Amilton Peletti, acompanhou ontem, e diz que mesmo com os
dois aumentos, a categoria ainda fica 4,5% abaixo do piso nacional.
“Claro que queríamos um aumento maior, mas dentro do que o País vive e
de acordo com o que acertamos em maio, estamos contentes com a
aprovação”, ressalta. Atualmente, o piso nacional para um professor que
atua 40 horas semanais é de R$ 2.298. Em Cascavel, o salário hoje é de
R$ 2.149.
fui a favor do que é feito pelo bem
das pessoas”, ressalta.
Pelo menos dá para ver que, cumprindo com o que prometeu, o Executivo está com notas azuis na avaliação do Legislativo.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria CM
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Causa animal
de “todo mundo”

COM APROVAÇÃO de projeto, legislação avança na causa animal
Já se diz que quando ninguém
faz e alguém toma uma atitude todo
mundo quer o filho para si. Foi o que
se viu na Câmara de Vereadores de
Cascavel ontem, durante votação do
projeto de Lei 112/2017, que altera a Lei 6.329 de 2014 e regulamenta as políticas públicas de controle de animais.
O projeto, em si, é do Executivo. Oficialmente, o vereador da causa animal
no plenário é Serginho Ribeiro. O presidente da casa, Gugu Bueno, também
tem projetos nesse sentido.
Mas, durante discussão da proposta, aprovada em primeira votação, parece que todo mundo queria mesmo fazer parte do assunto.
Teve de tudo: vereador dizendo que
apoia a causa, ou que conhece alguém que ajuda, ou que ajuda alguém que ajuda, ... foram tantos ‘ajudantes’ que se estranha que a cidade ainda tenha problemas a respeito.

Os vereadores também se mostraram ‘solidários’ ao abandono de animais, problema constante em Cascavel, e citaram, inclusive, as famílias que
recentemente receberam as casas do
Conjunto Riviera. O discurso foi de que
se espera que as famílias, ao se mudarem para seus apartamentos ou
suas casas, não deixem de lado seu
animal de estimação.
Teve ainda defesa para que,
além da castração, seja realizada
a microchipagem dos animais na cidade. “Se isso não ocorrer, não vamos conseguir punição para quem
abandona”, lembra Paulo Porto.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria CM
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PROJETO
APROVADO

O projeto foi aprovado em
primeira votação e volta à Casa
hoje. Na semana que vem, deve
entrar em pauta o projeto que
determina a verba de R$ 450
mil para a castração de animais.
“Depois da aprovação do
projeto e da verba, as clínicas
interessadas farão um
credenciamento para participar
do processo de castração. Será
dada preferência para castração
de cães e gatos de ONGs e de
famílias de baixa renda”, explica
o vereador Serginho Ribeiro.
“Estou muito feliz, é um avanço”,
complementa.
Nereide dos Santos, protetora,
já teve em casa 17 filhotes e
recebe ajuda apenas dos amigos
para fazer o trabalho voluntário.
“Quando encontro um animal que
precisa de ajuda, já peço socorro
nas redes sociais. Devo mais de
mil reais em duas clínicas.
Vivemos assim, por isso essa lei é
um avanço pra gente”, comenta.

TRAÇÃO ANIMAL

Outro projeto, esse de autoria de
Gugu Bueno, caminha para
proibição do uso de animais para
puxar carroça. O legislativo
procura parcerias para fornecer
carrinhos elétricos para os
catadores de lixo que ainda usam
carroça, para que eles não
precisem mais usar os animais.
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AÍLTON SANTOS

“Se a gente for avaliar o
que a gente perde em
exame, que é feito e
não é retirado, e
em consultas
especializadas que as
pessoas simplesmente
não vão, chega a uma
quantia assustadora”.

O CASO DA MONTANHA
QUE PARIU UM RATINHO
Os fortíssimos ajustes impostos pela presidente Dilma
Rousseff após o estelionato eleitoral da tosse da vaca e a
seguir pelo sucessor Michel Temer, tão estelionatário eleitoral e beneficiário de recursos corrompidos de campanha
quanto ela, foram antecipados no Paraná pelo governador
Beto Richa. Ele tentou aplicar a regra maquiavélica: fazer
todo o mal de uma vez e o bem aos poucos, verbinhas aqui
e ali, para que no primeiro caso a dor fosse uma só por todos
os ajustes e a bondade saboreada aos poucos, como se faz
com morangos e sorvete.
Dois ruídos quebraram sua espinha: um, de menor monta, os respingos das delações premiadas, diluídos por atingir quase todos os líderes políticos; outro, de estragos piores
à sua imagem, ser forçado a mais e mais ajustes por conta
da precária situação nacional.
As maldades federais vieram em série, um pouco de
cada vez. As raras bondades malzaram: falsas reduções de
tarifas e gasolina e a ilusória liberação do FGTS. Rompeuse a receita de fazer todo o mal de um sopapo só.
Nada deu certo, a não ser em discursos. Os ajustes
federais deram em retomada do crescimento limitada ao
consumo, sem resolver os crônicos problemas da desigualdade, indústria, educação, infraestrutura, saúde, emprego,
segurança etc.
Ter uma economia superior à da maioria dos estados
não quer dizer que a neocrise esteja vencida no Paraná só
porque o Ipardes diz o óbvio: somos melhores que o restante
de um Brasil à míngua. No fim, a montanha dos ajustes
fatiados pariu um ratinho.

Rubens Griep,
secretário de Saúde

NOTAS
z Meio passe

z Não cumpriu

A Aces (Associação
Cascavelense de Estudantes
Secundaristas) e o DCE
(Diretório Central de
Estudantes) da Unioeste
(Universidade Estadual do
Oeste do Paraná), campus
Cascavel, iniciarão campanha
de orientação aos estudantes
de Cascavel sobre o direito ao
meio passe. Segundo o
vereador Paulo Porto, serão
distribuídos cartazes nas
escolas e universidades da
rede pública e privada com
informações sobre a Lei
Municipal 2.958/1999.

A empresa Pajolla, que deveria
entregar as chaves dos mupis
à prefeitura e deixar de
explorar a publicidade
apresentou recurso
argumentando que a decisão
tomada em notificação não
havia sido assinada. Uma
nova notificação foi publicada
hoje com assinatura do
prefeito Leonaldo Paranhos.
Com isso, a empresa terá que
devolver os bens públicos
dentro de 24 horas sob pena
de adoção de abertura de
processo administrativo.

A decisão do
prefeito Leonaldo
Paranhos em
afastar os guardas
municipais
envolvidos na
confusão
registrada no fim
de semana na UPA
Brasília.

Alceu A. Sperança - Escritor
alceusperanca@ig.com.br
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

A ação de vândalos
que arrombaram o
Cmei do Conjunto
Riviera, inaugurado
na semana passada,
e esvaziaram
extintores, além de
urinaram no local.
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Fases da lua
NOVA
20/09 - 02h29

CRESCENTE
27/09 - 23h53

CHEIA
05/10 - 15h40

MINGUANTE
12/10 - 09h25

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Educação Financeira
Com iniciativa da Amop
(Associação dos Municípios
do Oeste do Paraná), a
Itaipu Binacional fará o
lançamento do Programa de
Educação Financeira “O valor
do amanhã”. A coordenadora
do projeto e professora
Débora Talga Weiller fará a
apresentação dos trabalhos
aos prefeitos associados. O
evento é hoje, a partir das
14h30, na Amop.

Pura música
Noite de Harmonia

gente@jhoje.com.br
GINA PRATI

Contra a violência
infantil
Dia 6 de outubro tem a
palestra “A Escuta de
Crianças e Adolescentes
Vítimas de Violência”, que
será proferida pela psicóloga
da Prefeitura de Maringá
Célia Regina Cortellete. O
evento será no anfiteatro da
Unipar, das 19h às 22h. A
entrada é franca e aberta ao
público em geral. As
inscrições podem ser feitas
pelo site: crppr.org.br.
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A AMC (Associação
Médica de Cascavel) vai
promover a Noite da
Harmonia. Na ocasião,
haverá degustação de
vinhos argentinos e
chilenos. O professor e
maestro da Orquestra
Paranaense de Viola Caipira
da FAG, Ricardo Denchuski,
fará o show-apresentação da
noite. Será sexta-feira, às
20h, na sede social da
entidade.

Jazz
Maria Eduarda Vaz Noro, Gabriela Noro e Maria Fernanda
Vaz Noro, no Jantar do Cascavel Rosa

Mestre
Quem deseja ter o título de Mestre e Doutor já pode
concorrer a uma vaga pelo Programa de Pós-Graduação em
Filosofia da Unioeste. As inscrições vão até o dia 20 de
outubro. Mais informações pelo telefone (45) 3220-3122

BRUNA
MIRANDA ,
by Arivonil
Policarpo

De 4 a 7 de outubro
Cascavel vai respirar Jazz. O
Manga Rosa Lounge Bar traz
o projeto Manga Jazz e o
que há de melhor na música
instrumental brasileira e do
jazz tocado no País. A
realização é da Secretaria
Municipal de Cultura,
Casanóz e outros parceiros.
O evento será realizado de 4
a 7 de outubro, no Manga
Rosa Lounge Bar, Rua
Manaus 2.277,
Bairro Cancelli.

Véspera de feriado
O cantor Diogo Nogueira
estará em Cascavel pela
primeira vez. No repertório,
clássicos do samba e da
MPB. O show será dia 14 de
novembro, no Teatro
Municipal. Os ingressos são
limitados e já estão à venda
no Postos Pegoraro, na
Praça da Bíblia, no Totem
Alô Ingressos, no Cascavel
JL Shopping e no Novo Beal
da Avenida Brasil.

“A morte deveria ser
assim: um céu que pouco a
pouco anoitecesse e a
gente nem soubesse
que era o fim...”
Mario Quintana

ÚLTIMA HORA

Com 44 votos favoráveis, os deputados aprovaram
durante a sessão plenária de ontem, em primeira
votação, a proposta do deputado estadual Adelino
Ribeiro (PSL) que amplia a concessão de meiaentrada no Estado do Paraná em espetáculos culturais,
artísticos e esportivos. A partir de agora, também
passam a ter direito ao benefício doador regular de
leite materno, doadores regulares de plaquetas,
doadores de tecidos muscuesqueléticos, doadores de
órgãos (que tenham realizado a doação em vida) e
doadores de medula óssea que já tenham efetuado a
doação. “Nós estamos atualizando a Lei Estadual
13.964, que vigora desde 2002 no Paraná e que
concede o benefício aos doadores de sangue. As
doações feitas por essas pessoas também são
igualmente importantes para salvar vidas, por isso,
nada mais justo que conceder a eles o mesmo
benefício”, explicou o deputado.

546
veículos

, 26/09/2017
Edição 7857 - Ano XLI

furtados
A cada oito horas um veículo
é furtado ou roubado em
Cascavel. De janeiro a julho
deste ano foram levados
546 veículos, entre carros,
motos e caminhonetes.
Outros 117 acabaram
roubados no mesmo
período, o que totaliza 663
casos. O destino dos
veículos vai desde a revenda
no Paraguai até desmanches
clandestinos. Os números
apontam um aumento dos
roubos e redução nos furtos.

DEPUTADO
ADELINO

AÍLTON SANTOS

MEIA-ENTRADA
A DOADORES

HOJE NEWS, 26 DE SETEMBRO DE 2017
DIVULGAÇÃO

32

z Págs. 24 e 25

Super-ricos são
menos tributados
A baixa tributação sobre o patrimônio das camadas mais altas e a
alta tributação indireta (sobre consumo e serviços) fazem os super-ricos
pagarem poucos tributos no Brasil.
As conclusões constam de estudo divulgado ontem pela organização não
governamental britânica Oxfam.
Segundo o relatório A Distância
que nos Une: um Retrato das Desigualdades Brasileiras, os 10%

mais pobre da população brasileira gastam 32% da renda em tributos, contra 21% dos 10% mais ricos. Se forem considerados apenas os tributos indiretos, a parcela mais pobre compromete 28% da
renda com tributos, contra 10% da
camada mais rica.
A tributação indireta é considerada regressiva porque, proporcionalmente, pune mais a população de

Pobres e negros
Segundo a Oxfam, a estrutura
tributária brasileira pune, em
temos proporcionais, mais os
negros e as mulheres em
relação aos homens brancos.
De acordo com o estudo, três
em cada quatro brasileiros que
compõem os 10% mais pobres
da população são negros; e
mais da metade, mulheres.

baixa renda. Isso ocorre porque os
mais pobres e os mais ricos pagam
o mesmo tributo sobre uma mercadoria ou um serviço consumido, mas
o imposto pesa mais no orçamento
das famílias que ganham menos.

PÁGINA

03
PÁGINA

06
PÁGINA
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37 emendas
ao PPA serão
votadas hoje
Gás fica mais
caro a partir
de hoje
Horário de
verão será
mantido

Vazio e sem nome

Seis meses
meses após
após aa reabertura
reabertura com
com oo nome
nome de
de Jacomo
Jacomo
Seis
Lunardelli, oo antigo
antigo Hospital
Hospital Santa
Santa Catarina
Catarina está
está
Lunardelli,
fechado novamente.
novamente. Até
Até oo nome
nome da
da fachada
fachada foi
foi
fechado
retirado. Na
Na semana
semana passada,
passada, aa Prefeitura
Prefeitura de
de Cascavel
Cascavel
retirado.
declarou aa unidade
unidade como
como “utilidade
“utilidade pública”
pública” ee oo local
local
declarou
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MÃOS que trazem a paz pela arte
obra construída há cinco anos
no Cemitério Cristo Redentor,
no Bairro Guarujá em Cascavel,
é uma amostra do talento do
artista plástico Claudio Koddriwk.
Com o passar do tempo, a
escultura que retrata arte sacra no
estilo barroso sofreu desgastes, mas
neste ano, o idealizador, sempre
preocupado em tornar o trabalho
atrativo aos olhos do público, fez
os reparos necessários.

A

Escultura
foi restaurada
e acolheu
João-de-Barro

Parabéns!
Marli Alves, Michele Honaga, Eduarda Salvatti, Crislaine Güetter, Cláudia Gomes, Jhony Aparecido Bueno, Lindomar Graski Senderski, Fernando
Buffa Cascavel, Tereza Bertoni, Diogo da Cruz Simões, Igle Maria, Veronica Aparecida Duarte, Osires Júnior Nadal, Cláudio Auer e Simone Alves.

Salmo do Dia Salmo 91:1-5
O SENHOR reina; está vestido de majestade. O SENHOR se revestiu e cingiu
de poder; o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono
está firme desde então; tu és desde a
eternidade. Os rios levantam, ó Senhor,
os rios levantam o seu ruído, os rios
levantam as suas ondas. Mas o Senhor
nas alturas é mais poderoso do que o
ruído das grandes águas e do que as
grandes ondas do mar. Mui fiéis são os
teus testemunhos; a santidade convém
à tua casa, Senhor, para sempre.
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ANJO SEALIAH
Protege os dias: 03/05 - 15/07 -26/
09 - 08/12 - 19/02. Número de sorte:
7. Mês de mudança: julho. Carta do
tarô: O carro.Está presente na Terra:
de 14h40 às 15h.

A pessoa nascida no dia 26 de setembro,
sob a influência desse anjo, será ligada a
detalhes e sua casa poderá ser decorada
com miniaturas, estatuetas ou quadros pequenos de muito bom gosto. Seu jardim
terá vegetação abundante, abrigando
pequenos animais. Terá sempre dinheiro
para suas necessidades e a palavra crise
não existirá em seu vocabulário. Dotada de cultura prodigiosa, compartilhará seus conhecimentos e experiências, com aqueles que tenham
ideais semelhantes aos seus.

Forte desejo de se aprimorar e buscar
novas experiências. Invista nos estudos e em tudo que abra seus horizontes. De manhã, uma boa conversa
pode ser produtiva. Cor: vinho.

Aquário

Vai ser mais fácil prestar contas e lidar
com dinheiro na parte da manhã. Fique de olho nas oportunidades de aumentar seus rendimentos. Pode ter ideias bem lucrativas. Cor: pink.

Peixes

Libra

Casa e família serão prioridades no
início do dia. Resolva tudo com equilíbrio e diálogo. No trabalho, é tempo de
progredir e aumentar os ganhos. Mostre serviço e faça por merecer. Cor:
pink.

Sagitário

O dia começa descontraído e cheio de
boas energias. Mas o dever vai falar
mais alto e você não economizará empenho para atingir seus objetivos.
Cumpra suas tarefas e metas com disciplina. Cor: preto.

Aproveite o pique da manhã para priorizar as tarefas mais difíceis. Poderá
contar com o apoio dos colegas e o
clima no trabalho será bem descontraído. Cor: rosa.

Capricórnio

Áries
Touro
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

Gêmeos

Natural de Zacarias no Rio Grande do
Sul, Claudio Koddriwk chegou ainda
pequeno em Cascavel e hoje aos 65 anos
se orgulha da trajetória nessa cidade. “Me
considero cascavelense e sou realizado por
ter contribuído e deixado minhas marcas
nessa cidade”.

O astral desperta o desejo de passar
mais tempo em casa ou onde se sinta à
vontade. Se tem trabalho ou obrigações a cumprir, pegue firme logo cedo
para desocupar logo e relaxar. Cor:
roxo.

Câncer

NATURALIDADE

O período da manhã pede cautela e
discrição. Trabalhe no seu canto e não
comente seus planos. Depois, os astros darão sinal verde para investir
pesado na carreira e mostrar todo seu
potencial. Cor: azul.

Fechar acordos e parcerias no trabalho será mais fácil na parte da manhã.
Depois, pode se surpreender com imprevistos e mudanças repentinas. Cor:
verde.

Leão

tempo. É uma arte de que exige
bastante detalhes e algumas levam até um ano para semre concluídas”, explica.
O trabalho não é limitado às
artes sacras e Koddriwk revela
outros afinidades. “Faço cascatas e nesse momento estou envolvido em uma”, revela ao acrescentar que a madeira também é
matéria-prima para muitas obras
de arte que produz.

Explore seu carisma e poder de comunicação para se entender com colegas, convencer clientes e defender
suas ideias. Sugestões criativas podem
agradar os chefes e render uma boa
grana extra. Cor: preto.

Escorpião

horóscopo

Virgem

“A escultura é de cimento e a cor
que recebe é com pó de mármore
branco. Não usei tinta”, detalha o
artista a técnica. O serviço foi concluído antes do feriado de finados,
quando o cemitério deve receber um
grande número de visitantes.
Um detalhe inusitado e respeitado pelo artista, foi a presença de um
morador na escultura. “O João-debarro escolheu ela para construir
casa, então decidimos aceitar o que
faz parte da natureza”, comenta.
Pela cidade Koddriwk tem inúmeros trabalhos espalhados, como em
frente ao Colégio Santa Maria, na travessia da Acesc, no calçadão, entre
outros tantos lugares.
“Também já fiz obras em São
Miguel do Iguaçu, na Praça Naipi,
em Foz do Iguaçu e São Paulo”,
cita ele que há 50 anos dissemina a ar te plástica.
O tempo é mero detalhe para o
artista plástico que define a paciência como o fator fundamental para
que consiga expressar o dom.
“Por isso não sou acostumado a
negociar muitos trabalhos de uma
vez. Gosto de fazer dentro do meu

VARIEDADES

CASCAVEL, 26 DE SETEMBRO DE 2017

Bom astral para arrumar suas coisas,
cuidar da casa e descartar o que não
usa mais. No trabalho, defenda suas
opiniões. Vai se destacar e pode atingir metas ambiciosas. Cor: creme.
Manhã ideal para aprender coisas
novas. Estude, siga exemplos e ouça
conselhos. A Lua vai destacar seu lado
ambicioso e dará garra para correr
atrás do que quer, inclusive do dinheiro. Cor: pink.
O dia começa com alguns imprevistos.
Esclareça as dúvidas, mude o que incomoda e contorne os desafios. Os
astros anunciam uma fase muito lucrativa no trabalho. Cor: branco.
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N o velas
RECORD • O RICO E LÁZARO
DIVULGAÇÃO

Levi encontra Absalom e avisa que não casará mais com
Dana, pois ela não é mais pura. Absalom o agride. Sammu e
Darice impactadas pelas lembranças. Sammu diz que não se
arrepende do que fez. Darice pergunta o que ela vai fazer e Sammu diz que vai pensar em algo. Zac encontra Joana no palácio e
pede desculpas. Ele se depara com Asher e deixa o local. Aspenaz diz que Evil precisa de Amitis. Beroso faz o papel de acusador de Joaquim. Daniel o defende. Nebuzaradã diz que livrar o
príncipe de Judá seria o mesmo que apagar as decisões de
Nabuco. Amitis, que já está na sala do trono sem ser vista, se
aproxima e diz ao filho que ele não precisa viver na sombra do pai
e pode tomar suas próprias decisões. Elga se recusa a visitar a
família de Ravina com Zelfa. Asher conversa com Joana e diz que
Zac não mudará. Evil decide libertar Joaquim, Edissa e Ravina.
Nebuzaradã fica furioso. Fassur discursa difamando Ravina.

Levi avisa que não
se casará com Dana
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Dóris e Bóris explicam a Ellen que
ela precisará de uma nota mínima para
ser aprovada para a bolsa de estudos.
Benê decide ajudar Ellen a estudar. Lica
confronta Edgar. Fio fica magoado por
Ellen não ter lhe contado sobre a prova
para a bolsa. Dóris exige que Tato entregue um comunicado a Aldo, e ele
teme que a diretora descubra que falsificou a assinatura do pai.
TEMPO DE AMAR
Na procissão em Morros Verdes,
Portugal, Fernão percebe a troca de
sorrisos entre Inácio e Maria Vitória.
Delfina faz insinuações sobre Maria Vitória para Fernão. Inácio e Maria Vitória
se apresentam. Fernão se diverte na
taberna com amigos. No Rio de Janeiro, Celeste Hermínia faz uma festa em
sua casa. Reinaldo lamenta o estado
de sua filha Lucinda para Bernardo. Tiana se assusta ao ver o espelho quebrado por Lucinda. Em Morros Verdes,
Inácio confessa a Henriqueta seu en-

cantamento por Maria Vitória. Maria
Vitória encontra uma antiga foto e acaba discutindo com o pai.
PEGA PEGA
Maria Pia teme que Malagueta destrua Eric. Malagueta enfrenta Dom ao
ser questionado sobre sua relação
com Sabine. Sabine diz a Adílson que
investirá em um negócio para ele.
Orestes informa a Eric e Domênico
que Dona Marieta nunca deu presentes caros para Sandra Helena. Domênico conta para Antônia que Sandra
Helena é suspeita do roubo do Carioca Palace. Pedrinho convida Rúbia
para ir ao jantar na casa de Lígia.
A FORÇA DO QUERER
Aurora se desespera ao descobrir
que Bibi foi ao encontro de Rubinho.
Caio e Selma avisam a Jeiza que conseguiram a localização da casa do bandido. Rubinho namora Carine. Bibi confronta Rubinho. Ritinha afirma a Ruy que
não aceitará andar com seguranças.

Heleninha questiona os métodos de
Elvira para recuperar suas joias. Irene
se prepara para o encontro com Elvira.
Ivan sente-se mal, e Joyce culpa as injeções de hormônio. Irene cai na armadilha
de Elvira.Apolícia invade o Morro do Beco.
Jeiza e Bibi trocam tiros. Irene consegue
escapar do tiroteio, mas tem um sangramento e é levada para o hospital.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Gustavo telefona para Cecília e avisa que Dulce Maria e eles dois irão para
a praia um dia antes do casamento.
Noemia leva roupas para a Haydee e lhe
convida para um dia no spa em troca de
começarem a se dar bem. Juju grava um
vídeo de Franciely como tutorial de moda
para ir em um casamento. A mãe de
Lúcia vai ao colégio e conta que devido
ajuda de Dulce Maria reatou o casamento
com o marido. Haydee diz para Noemia
que estava precisando de uma nora que
cuidasse dela. Silvana almoça com Verônica e diz que precisam se acertar, a colega com Gustavo e ela com Cristóvão.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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PALAVRAS CRUZADAS
SHOPPING JL
 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua 14h - 16h30 - 19h (dublado)
Sala 1: Qui a Qua 21h30 (legendado)
 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 19h30 - 21h30 (3D)
 O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40
 Divórcio
Sala 3: Qui a Qua 13h30 - 15h30 - 17h30 -19h30 - 21h30
 A Lei é Para Todos
Sala 4: Qui a Qua 14h40 - 16h50
 Feito na América
Sala 4: Qui a Qua 19h - 21h10
SHOPPING WEST SIDE

 It - A Coisa
Sala 1: Qui a Qua 16h20 - 21h30
 O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 13h45 - 17h40
 Divórcio
Sala 3: Qui a Qua 14h30 - 17h - 19h30 - 22h

SOLUÇÃO ANTERIOR
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